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Cu Nichita Stănescu, la Craii de Curtea - Veche 

 

Un adevărat Crai de Curtea – Veche (o compoziţie fascinantă a celor 
patru eroi mateini), Nichita Stănescu mi-a intrat în viaţă cam în acelaşi timp cu 
Marin Sorescu, Cezar Baltag, Constanţa Buzea, Ana Blandiana, Ilie Constantin 
şi Ileana Mălăncioiu, Ioan Flora şi Adam Puslojič, Anghel Dumbrăveanu ori 
Gheorghe Grigurcu. 

În dimineaţa aflării ştirii că Nichita se stinsese tragic, pe un pat de spital 
nenorocit, de regim comunistoid, m-am întâlnit, în faţa Liceului „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu-Jiu, cu marele poetocritic Gheorghe Grigurcu, cred eu, 
foarte sus, într-o ierarhie a valorilor reale. Când i-am spus trista veste a izbucnit 
în lacrimi sincere: un plâns bărbătesc mi-a comunicat mie, mesagerului poesc, 
că-l iubise mult: în felul său hirsut, exigent, căci mi-a zis: „S-a stins prea 
devreme fratele nostru drag”. 

În dese rânduri, în dialogurile mele, cu Adam Puslojič, cu Ioan Flora, cu 
Carolina Ilica, Irina Petraş, Arcadie Suceaveanu ori Nicolae Prelipceanu, cu 
Anghel Dumbrăveanu, cu Gheorghe Grigurcu, cu Laurian Stănchescu ori cu 
Adrian Dinu Rachieru, cu Mihai Cimpoi ori Leo Butnaru, cu Vasile Băran sau cu 
Ion Pop, câte n-am aflat despre uriaşul, genialul, despre generosul, prototipialul 
Nichita Stănescu. În căutarea portretului său risipit în asemenea fragmente de 
efigie am realizat brusc că omul se transformase încă din timpul trăirii propriei 
vieţi într-o legendă: una fastuoasă, integralizatoare şi reprezentativă pentru 
eonul acela: unul dogmatic din nefericire pe care doar dânsul, în stilu-i inimitabil, 
a ştiut a-l îmblânzi, a-l perfora, a-l proiecta pe orbita unei libertăţi originare, a 
unei culturi a firii şi abia apoi a unei semiotici imaginante. 

Ce-i era strict personal acestui extraordinar scriitor şi teoretician literar: 
aura energetică, lumina din priviri, caracterul vizual – intuitiv, 
autoreferenţialitatea naturală, capacitatea transpoziţiei într-un dincolo mitic, 
bântuit de arhetipuri alephice, dicţiunea nobilă, de prinţ hamletian, dar şi 
fantastă, cu imersiuni în adâncurile în genere insondabile ale subconştientului, 
rigoarea fanteziei jucăuşe, ca de copil care nu şi-a pierdut ingenuitatea lecturării 
textului lumii (acesteia şi celeilalte), frumuseţea unei relaţii umane, netrucată de 
ambiţii dacă nu diabolice, pe puţin găunoase. 

Pentru mine, Nichita Stănescu a fost un aletheic, dar şi un Narcis mântuit, 
un Orfeu neîmpovărat cu misterele Hadesului, ci cu cele ezoterice, branchidice. 
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Resituat ontologic în faţa lui, ne-am simţit împreună ca doi feţi frumoşi în lichidul 
amniotic, încă neexpulzaţi din infinitul „mort” în finitul „viu” (de altfel trebuie a se 
interpreta cele două sintagme exact pe dos: infinitul viu şi finitul mortificării 
progresive şi certe!), repet, din nesfârşita plăcere de-a fi fost încă prizonieri 
paradiziaci în pântecul matern ci nu în  căderea noastră dramatică în istorie, o 
istorie calpă, ticăloasă, într-o ţară călcată cu tălpile totalitare de „hoarda barbară” 
a Ceauşeştilor şi a acoliţilor lui proşti dar cinici, tembeli dar „educaţi” la Moscova.  

Şi, parcă îmi amintesc cele ce-mi murmura într-un fel de monolog al zeului 
reîncarnat în avatarul întâmplător ce era el în acele clipe de anamneză 
hierofanică: „Dragul meu, eu după cum cred în aceeaşi secundă, şi inima mea, 
şi creierul meu, am rupt Universul în două: de o parte facerea lui, iar de alta: 
răsfrângerea lui în noi. Am lipit de un trecut mirabil viitorul cel îndeobşte utopic şi 
ucronic. Am scos cuvintele din scoicile unor cumplite suferinţe şi le-am 
metamorfozat în monade gravide cu toate reîntrupările mele viitoare, încât 
Leibniz ar fi înnebunit de invidie dacă le-ar fi putut vedea. Sunt, dragă Ioane de 
Brădicenii lui Constantin Brâncuşi, după cum te lauzi, şi eu chiar te creditez cu 
acest amănunt al biografiei tale, un fel de ins/un fel de ENS mai precis, care 
refuzând întruchipările materiei (oarecum banalizate în arbitrarietatea lor stupidă 
dar benefică nouă, celor aleşi a le reînvia unitatea primară şi cea indestructibilă, 
a le reinventa corpul subtil dintru început), se dedă, se dedulceşte, în ceasuri de 
răgaz kantian, la a se comporta ca un alchimist renascentist, tot mai pierdut în 
reveria formulelor sale sacre şi absolute, ascunse, în sipeturi smaragdine. Sunt 
deci, după cum singur îţi dai seama, cel care nu s-a săturat să bea elixir de din 
Templul cel eleusinic; şi cel care din dragoste de Eminescu, Blaga şi Ion Barbu 
şi-a rescris fiinţa ca transfiinţă... transfinită. Apodictările mele, atenţie, sunt cele 
mai serioase cu putinţă!” 

 
   
 
 
 

         Ion Popescu-Brădiceni 
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Treptele iubirii 
 
Priveşte Steaua cea din 
vârf! 
Iubirea, încă, ne aşteaptă… 
Te voi conduce, dacă vrei, 
să urci spre Ea, treaptă cu 
treaptă! 
 
Este o Scară de lumină, 
cu treptele de diamant, 
pe care calcă doar cei dornici 
să se salveze de neant! 
 
Dar toate au un timp al lor, 
cum vin mărgelele pe aţă, 
nu poţi schimba sorocul lor 
şi nici dorinţa nu se-nvaţă! 
 
Ci trebuie să ai dorinţa, 
pe Drumul Inimii s-o iei, 
căci nicăieri nu vei ajunge, 
când singur tu nu ştii ce 
vrei! 
 
De la Dorinţă la Credinţă, 
aceasta-i Calea cea mai grea, 
de la ştiinţă la conştiinţă, 
din minte în inima ta! 
 
Priveşte ţintă spre Iubire, 
Ea te-o călăuzi mereu, 
s-ajungi pe Culmea 
Îndurării, 
doar şi tu eşti copilul Său! 
 
CĂINŢA e întâia treaptă! 
De vrei să fii din nou curat, 
să-ţi dăruieşti toată fiinţa 

Iubirii care ne-a creat! 
 
Căci Tatăl Nostru, ce ne 
vede 
clipă de clipă, în ascuns, 
de-o veşnicie te aşteaptă 
să vii de Adevăr pătruns! 

 
Niciunde nu e ca acasă! 
Întoarce-te, aşa cum eşti, 
murdar şi slab, plin de 
păcate, 
de vrei Iubirii să-i slujeşti! 
 
Ce bine-i când te poţi 
întoarce 
din nou la Cel ce te-a creat, 
prin Lacrima de pocăinţă 
să poţi renaşte înc-o dat'! 
 
Aceasta e Dreapta Căinţă, 
schimbarea, tocmai asta e, 
s-aduci în inimă Lumina, 
să te întorci la Dragoste! 
 
Să recunoşti fapte murdare, 
să simţi adânci păreri de 
rău… 
Vei fi din nou copil, de-
acuma, 
să dormi senin în patul tău! 
 
Apoi tu caută 
BLÂNDEŢEA! 
Fii vesel, bun, mângâietor, 
ca soarele de primăvară, 
ca pâinea scoasă din cuptor! 
 
Fii indulgent fără de plată, 
prietenos şi nu rebel, 

blajin cu toţi, în tot şi-n 
toate, 
asemeni unui porumbel, 
 
deci controlează-ţi bine 
gândul 
- îţi spun acum, dacă nu ştii 
- 
„Cei blânzi vor moşteni 
Pământul!” 
un făcător de pace fii! 
 
Din Pace s-a născut Iubirea,  
chiar Pacea-nseamnă viaţa 
ta, 
cu gestul, vorba sau 
privirea, 
adu în lume liniştea! 
 
A treia treaptă este MILA! 
Din mila Cerului trăim, 
iar milă vom culege încă, 
doar dacă milă noi sădim! 
 
Cum Tatăl Nostru însuşi 
este, 
fii milostiv şi-ndurător, 
nu fi nepăsător la mâna 
ce se întinde rugător! 
 
Precum Cel Bun 
Samaritean, 
să nu-ţi laşi semenul 
căzut… 
Oricui, când asta tu vei 
face, 
să ştii, Iubirii, i-ai făcut! 
 
„Ce vreţi să vi se facă vouă, 
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faceţi şi voi spre-ai voştri 
fraţi”  
- cât mai mult bine 
oamenilor - 
„chiar celor mai 
neînsemnaţi!” 
 
Din partea ta, oricât de 
mică, 
un strop, de vrei, mai poţi să 
dai…  
Un Ochi, fi sigur, o să vadă, 
cum „dar din dar se face 
rai”! 
 
Cu cât te vei lipsi de multe, 
cu-atâta mai bogat vei fi, 
trăind în pace, iar Iubirea 
în Ceruri ţi le-o înmii! 
 
IERTAREA este treapta-a 
patra! 
E vre-unul să nu fi greşit? 
…Fără de voie, vreodată, 
lovit-ai sau ai fost lovit! 
 
E treapta poticnirii noastre 
- aici rămâi dacă nu crezi - 
când vezi cum ţi se face 
răul, 
în schimb, să 
binecuvântezi… 
 
Ce clar şi simplu era totul: 
„Loveşte cum ai fost lovit!” 
Dar azi Iisus ne porunceşte: 
„Vrăjmaşul trebuie iubit!” 
 
„Dac-ai primit, cumva, o 
palmă, 
să-ntorci şi celălalt obraz… 
Când ţi s-o cere haina, dă  
şi cămaşa, fără de necaz!” 
 
„Cel ce se crede fără vină, 
primul, cu piatra, el să dea!” 
Pentru păcatele trecute, 
pe tine poţi a te ierta? 

 

Doar cei puternici ştiu să 
ierte, 
când vanitatea şi-au 
supus… 
E a credinţei noastre probă, 
dovada cea mai de presus! 
 
Iertarea-nseamnă a-nţelege, 
apoi să uiţi ce s-a-ntâmplat! 
Şi-atuncea zici: Cum să iert, 
Doamne? 
- „Cum Eu pe Cruce v-am 
iertat!” 
 
Mai fă un pas, mai urc-o 
treaptă, 
SMERENIA te va-nălţa! 
Cuvioşia, sfiiciunea, 
să lumineze Calea ta! 
 
Recunoştinţa, modestia, 
să-ţi fie Drum deosebit… 
Smereşte-te, mai înainte 
ca altul să te fi smerit! 
 
Când eşti poftit la masa 
pusă, 
în faţă, nu te aşeza… 
Smereşte-te, de eşti cu 
minte, 
pe orice tron din lume-ai sta! 
 
Ascultătoare pân’ la moarte, 
Însăşi Iubirea S-a smerit! 
Smereşte-te, căci prin 
smerire 
vei fi, cu-atât mai mult, 
iubit! 
 
Iubirea şi Înţelepciunea, 
de tine s-or apropia 
doar învăţând ce-i 
Umilinţa, 
Supunerea, Smerenia! 
 
Dar ştim noi ce e 
Umilinţa?… 
Un Altul Crucea ne-a 
purtat, 

frângând în inimă ruşinea, 
Miel Preacurat, fără păcat! 
 
El ne-a salvat prin 
Umilinţă! 
Greul Cuvânt pe umeri 
dus… 
Fără Tăcerea Umilinţei, 
Iisus n-ar mai fi fost Iisus! 

 
Ştii tu ce-nseamnă 
Umilinţa? 
Ai fost vreodată dezbrăcat 
în văzul lumii şi al mamei, 
bătut, scuipat şi înjurat? 
 
Ştii tu ce-nseamnă Umilinţa 
de-a fi chiar de ai tăi trădat, 
bătut în cuie fără milă 
şi gol, pe cruce, înălţat? 
 
…E asumarea nedreptăţii 
de-a fi între tâlhari legat, 
când demnitatea şi onoarea 
cu biciul, ţi s-au spulberat! 
 
Dar vom afla ce-i Umilinţa 
căci toţi suntem datori cu 
ea, 
când vom privi spre noi cu 
milă 
şi la Iubire ne-om ruga… 
 
În ceasul neputinţei noastre, 
amar, pe efemerul drum, 
ne-om duce Crucea meritată, 
restul e pulbere şi fum! 
 
DREPTATEA şi 
NEPRIHĂNIREA, 
a şasea treaptă de călcat! 
Fă tot ce poţi, să spui 
odată: 
„Lupta cea bună, m-am 
luptat!” 
 
Dreptatea, Cinstea, Curăţia-
s, 
Cetatea de scăpare-a ta! 
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…În faţa Adevărului 
şi Diavolul s-o ruşina! 
 
Neprihănirea-nseamnă 
cinste! 
Dar cine e imaculat? 
Nu ezita, cât mai devreme, 
restituie ce ai furat! 
 
Neprihănirea e dorinţa 
de-a ne salva nemurdăriţi 
din lacoma hazna a lumii 
în care fost-am surghiuniţi. 
 
Neprihănirea prin Credinţă  
- Darul Ales al Cerului! 
…Să nu pui sub obroc, 
vreodată 
Lumina Adevărului! 
 
În Platoşa Neprihănirii, 
nevinovat precum un miel, 
tu, fiule, să nu te sperii, 
nici de cel rău, nici de 
tembel! 
 
Urmează Luminata Cale, 
cum să renaşti drept şi 
curat, 
de vrei să fii cu Tatăl 
Nostru 
la Sfânta Masă aşezat! 
 
„Căci m-am scârbit de fum şi 
sânge, 
ulei şi vin nu mai doresc, 
Dreptate, Milă şi Smerire, 
de-acum acestea le voiesc!” 
 
A şaptea treaptă-i 
ÎNFRÂNAREA, 
e renunţarea, jertfa ta! 
E stăpânirea şi puterea, 
voinţa şi reţinerea! 
 
Poţi să ucizi un leu în luptă, 
zeci de cetăţi poţi cuceri, 
dar, cel mai „tare” e acela 
ce singur se va stăpâni! 

Începe, dar, cu stăpânirea 
celui mai „harnic” mădular, 
ce-atât de des stârnit-a răul 
iar binele, atât de rar… 
 
Săgeată otrăvită-i limba, 
când poţi ucide cu-n 
cuvânt… 
mai bine ţine-ţi „tolba”-
nchisă, 
decât s-arunci cu vorbe-n 
vânt! 
 
Deci, nu mai judeca pe 
nimeni 
căci singur te vei condamna, 
rabdă şi taci, iară tăcerea, 
într-un sfârşit, te va salva! 

 
Ne-apasă, pământeasca fire, 
asemeni gravitaţiei… 
Câţi vom ajunge la limanul 
Oceanului Tentaţiei! 
 
Gloria lumii, opulenţa, 
orgolii, intrigi, lăcomii, 
hoţia, lenea şi risipa 
în chefuri, droguri şi 
curvii… 
 
Nu-ţi umple inima cu 
plumbul 
acestor toate murdării, 
căci într-o zi, fără-ndoială, 
inima ţi s-o cântări! 
 
O, cât de mulţi, ce trist ales-
au, 
de la buric în jos de-a fi… 
E-atâta durere în lume 
că nu ştiu cum putem 
zâmbi! 
 
Renunţă fără amânare, 
„dacă pe toate le-ai păzit”, 
la bani, la lume şi la tine 
„de vrei să fii desăvârşit!” 
 
Din ce nu e al tău, nimica,  

sub nicio formă nu râvni, 
„Căci vai şi-amar de cel prin 
care, 
în lume răul va veni!” 
 
De vrei s-o rupi cu vechi 
năravuri, 
tu, „taie nodul” dintr-o dat’! 
precum Apostolii pe 
Domnul, 
lăsat-au tot, când l-au 
urmat! 
 
E „piatra încercării tale”. 
Iubirii, tu, ce poţi a-i da? 
- Doar sacrificiul renunţării! 
…E a voinţei probă grea! 
 
Ridică-ţi fruntea din 
cenuşă, 
de mâine-ncepe-o nouă zi! 
Nu accepta, nicicum, copile, 
al murdăriei rob să fii! 
 
Fii tu, acel ce va alege 
şi singur răul va-nfrunta, 
în bătălia cea mai mare, 
cu tine, împotriva ta! 
 
ATENŢIA, încă o treaptă, 
deloc uşoară de urcat! 
e chibzuinţa, prevederea, 
de asta, minte ni s-a dat! 
 
Să-nveţi din tot ce se 
întâmplă, 
din ce în ce mai bun să fii, 
observă şi analizează, 
adună şi nu risipi! 

 
Să ai, în toate, o rezervă! 
Fii preventiv şi cumpătat, 
îndepărtează mai-nainte, 
orice te-ar duce spre păcat! 
 
De eşti prudent în orice 
clipă, 
de multe rele vei scăpa.. 
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Chiar de-ai umbla prin 
întuneric, 
Atenţia, te-o lumina! 
 
Deschide bine ochii minţii, 
fii un tăcut cercetător, 
ca jocul lumii pricepându-l 
să poţi să fii învingător! 
 
Deci, foloseşte-ţi raţiunea, 
- aceasta-i arma cea mai 
grea -  
iar când îţi vei afla menirea 
să lupţi pentru-mplinirea sa! 
 
Dar roagă-te, să-ţi dea 
Iubirea, 
puterea de a construi 
cu cea mai sfântă-
nţelepciune, 
Înţelepciunea Inimii! 
 
A noua treaptă e 
RĂBDAREA, 
perseverenţa, stăruinţa, 
acumularea, aşteptarea, 
tenacitatea şi voinţa! 

 
Cum apa şlefuieşte piatra, 
Răbdarea Sfinţilor va şti, 
că orice drum cu-n pas 
începe 
şi tot cu-n pas se va sfârşi! 
 
Ce bună „cheie” e Răbdarea 
şi câte „uşi” a descuiat… 
Treci Marea Vieţii, cu 
Răbdarea 
ce-atâtea suflete-a salvat! 
 
Se spune-adesea, nu 
degeaba, 
că orice e prea mult, nu-i 
bun… 
O fi, nu zic, tot ce se poate, 
Răbdarea însă, nicidecum! 
 
Ce minunat „balsam”, 
Răbdarea 

şi câte „răni” a vindecat… 
Fă-ţi un plan lung de 
aşteptare 
şi-apoi urmează-l necurmat! 
 
Să ştii să-nduri sfidarea 
lumii, 
să rabzi, anume, spre Ceva, 
povara faptei tale du-o, 
dar fără să te plângi cuiva! 
 
Rabdă ori mori, n-ai altă 
cale, 
până ce soarta-ţi va zâmbi! 
Rabdă, cum Tatăl Nostru 
rabdă, 
încrezător în ai Săi fii! 
 
Aşteaptă-ncrezător Iubirea, 
să tinzi, continuu, către Ea, 
afla-vei astfel că tot una-s, 
Răbdarea şi Victoria! 
 
CURAJUL e a zecea 
treaptă! 
Cea mai înaltă şi mai grea! 
Cu tot ce e străin Iubirii, 
Iubirea chiar, te va-ncerca! 
 
Ridică-te, stai în picioare, 
ia-ţi arcul, scutul, fii 
bărbat! 
Cei curajoşi nu au hotare, 
nici timp prea mult de 
aşteptat! 
 
Curajul n-are multe vorbe, 
el e tăria inimii! 
Nu ştie ce e „mic” sau 
„mare”, 
El este doar „a vrea” şi-„a 
fi”! 
 
În foc se-aruncă sau în apă, 
adesea fără-a socoti, 
spre mâna slabă care strigă 
şi care, altfel, ar pieri! 
 
E vulturul ce se avântă 

în orbitoarele tării, 
e mama ce-a călcat pe frică, 
cu frică, pentru-ai ei copii! 
 
…O, Doamne, tare-mi este 
frică! 
Un iepure-s şi nu un leu… 
În inimă îmi curge frica 
şi Frica-i chiar numele meu! 
 
De mine s-a ascuns Curajul, 
nicicând nu cred că voi 
putea 
să spun şi eu, asemeni Ţie, 
O, Doamne, „Am învins 
lumea!” 
 
„Îndepărtează de la Mine, 
de-i cu putinţă,-acest 
pahar… 
Dar Voia Ta să se-
mplinească 
şi nu al meu cuvânt amar!” 
 
…De cine, omule, ţi-e frică? 
Poate de umbra vre-unui 
gând! 
Tu porţi în inimă Lumina 
şi al Iubirii Cântec Sfânt! 
 
Dormind, vrei să câştigi 
Iubirea? 
Înalţă steagul, treci în rând! 
De n-ai curaj, să ai ruşine, 
căci pofta vine şi mâncând! 
 
Nu poţi scăpa de ce ţi-e 
frică! 
Numai luptând vei alunga, 
Orgoliul, Teama, Îndoiala, 
duşmanii din inima ta! 
 
Unde-i voinţă e şi Cale! 
Fii hotărât şi chibzuit, 
alege bine arma luptei, 
locul şi timpul potrivit! 
 
Fii sigur, nu ţi se va pune, 
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mai mult decât poţi tu, la 
greu… 
Învinge-te pe tine însuţi, 
fii Iepure - Suflet de leu! 
 
În Platoşa Neprihănirii,  
cu Adevărul înarmat, 
te-o apăra Coiful Speranţei 
şi-al Credinţei Scut 
argintat! 
 
Căci din Speranţă şi 
Credinţă, 
Curajul, puterea şi-a luat! 
Învaţă asta de la David 
ce birui pe Goliat! 
 
Tu roagă-te numai, Iubirii, 
să-ţi dea curaj, atât, un bob! 
Nu fi al murdăriei frate 
şi-al întunericului rob! 
 
Să poţi privi în ochi Iubirea,  
nu lua cămaşa laşului… 
Din rădăcină smulge teama 
cu Cleştele Curajului, 
 
ca nu cumva să plângi ca 
Petru 
după Iubirea ce-a trădat 
şi pân’ să cânte-ntâi cocoşul 
şi tu să te fi lepădat… 
 
Dar iată, eşti în bătălie, 
te lupţi, deja, cu viaţa ta… 
E lupta cea mai grea din 
toate 
şi înapoi nu ai cum da! 
 
Sus inima, nu-i altă cale! 
De-acuma lasă-te purtat 
de Calul alb al îndrăznelii, 
spre biruinţă avântat! 
 
E al Iubirii Fiu, Curajul, 
născut sub a Credinţei Stea! 
Croieşte-ţi Cale spre Iubire, 
spre Stânca de salvare-a ta! 
 

„Deci: Îndrăzniţi, învingeţi 
lumea!” 
şi ce ni-i scris, om mai 
vedea… 
Spre tot ce e duşman Iubirii, 
să strălucească spada ta! 
 
Dar iată-ne, de-acum, 
aproape, 
SPERANŢA-ncepe a-
ncolţi… 
A unsprezecea treaptă, încă,  
ne cheamă spre a o sui! 
 
Speranţa şi apoi Credinţa, 
acestea doar, ne-au mai 
rămas… 
De n-ar fi fost însă 
Speranţa, 
n-am fi făcut măcar un pas! 
 
Un ghiocel pe tâmpla iernii, 
când pietrele de ger se 
frâng… 
- Nu-i primăvară cu o 
floare, 
dar într-o floare cântă-un 
crâng! 
 
…A sufletului primăvară, 
Speranţă, ai Credinţei zori, 
privighetori sub clar de 
Lună, 
parfumul lacrimei din flori! 
 
Speranţa, Ea ne-a dat 
puterea, 
către Iubire a urca 
şi cât ne-o îndemna 
Speranţa 
nu ne-o pieri încrederea! 
 
De n-ar fi fost Sfânta 
Speranţă, 
nicicând nu ne-am fi smuls 
din glod 
şi ne-ar fi fost, întreaga 
viaţă, 
al visurilor eşafod! 

Ce caldă, blândă mângâiere, 
ce şoaptă dulce, cânt divin, 
doar nu întâmplător, 
Speranţa, 
are un nume feminin! 
 
Speranţa, numai o scânteie, 
din Rugul ce ne-o lumina! 
…Când vor cânta cocoşii 
nopţii, 
Speranţa, pleacă ultima! 
 
CREDINŢA şi 
COMUNIUNEA 
sunt pragul cel de mai 
presus! 
Încrederea şi-Mpărtăşirea 
până pe Culme ne-au 
condus! 
 
Credinţa şi Comuniunea, 
Calea cea Dreaptă din 
străbuni, 
Grădina Sfântă-n care 
paşnic 
Iubirea prins-a rădăcini! 
 
Credinţa şi Comuniunea, 
Crucea Iubirii - Semnul 
Sfânt, 
Pâinea şi Vinul, Noua Lege 
înlănţuind Cer şi Pământ! 
 
Credinţa e Neprihănire, 
Curaj, Atenţie, Răbdare, 
Dreptate, Milă şi Smerire, 
Căinţă, Blândeţe, Iertare, 
 
Speranţă încă şi-Înfrânare! 
…Sunt Pietrele ce-or înălţa,  
Altarul cel veşnic Iubirii, 
Edenul din inima ta! 
 
Comuniunea, e chiar jertfa 
ce-i mistuită pe Altar 
de a Credinţei necurmată 
lumină, flacără şi jar! 
 
Credinţa-i Sfeşnicul de aur, 
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plin cu uleiul strecurat, 
Comuniunea e Lumina 
ce negura a-mprăştiat! 
 
Credinţa e prietenia 
până la ultimul hotar, 
Comuniunea e unirea 
din faţa Sfântului Altar! 
 
Credinţa e convingerea 
că poţi războiul câştiga, 
Comuniunea-i conştiinţa 
că-n luptă ai intrat deja! 
 
…Dar dacă toate-s din 
orgoliu, 
efort zadarnic, ce păcat, 
nu vei urca această treaptă, 
rămâi cu plata ce ţi-ai luat! 
 
Iubirea-i Lege şi-ascultare, 
dar în Împărăţia Sa, 
de nu eşti Parte cu Iubirea, 
cu nici un preţ nu vei intra! 
 
Şi-o să mă-ntrebi: Dar cine 
poate, 
atunci, pe Culme-a mai 
sui?... 
Chiar tu! Prin post şi 
rugăciune, 
aripi de înger vei primi! 
 
Găseşte-ţi Calea spre Iubire, 
căci e o Cale doar a ta, 
cu trepte-anume cântărite 
ca sigur, tu, să poţi urca! 
 
Deci, caută întâi spre tine, 
află ce eşti, ce poţi, ce vrei, 
care e „datul” vieţii tale, 
să vezi pe care Drum s-o iei! 
 
Tu ia ce-i bun din toate cele 
fără-a-ţi trăda Credinţa ta, 
fi tolerant, dar cu măsură, 
iar miere dintr-un hoit nu 
lua! 
 

Să ai încredere-n Iubire 
şi ce-i al tău o să primeşti! 
Cum nu e munte fără vale, 
nici răul chiar, să nu-l 
urăşti! 
 
Dar dacă afli că pornirea 
îţi e spre rău, nu ezita, 
alege Calea care urcă! 
…Aceasta-i încercarea ta! 
 
N-avem, cu toţi, aceeaşi 
Cale, 
asta „de Sus” s-a hotărât… 
Cu cât efortul tău mai mare-
i, 
cu-atât vei fi, mai mult 
iubit! 
 
„Jugul Iubirii” nu-i povară, 
absurzi Iubirea nu ne vrea! 
Dreptatea, Mila şi Smerirea, 
să fie închinarea ta! 
 
Nu siluiri şi masochisme 
ci înfrânare de la rău! 
Fii natural, firesc şi logic, 
aşa să fie postul tău! 
 
Păzeşte-ţi trupul, matcă 
sfântă, 
 - nu-i greu deloc să înţelegi 
-  
la fel ca sufletul şi mintea, 
Domnul le vrea pe toate-
ntregi! 
 
În haina asta caldă, vie, 
fi-vom odată judecaţi, 
ca să-nţelegem cât mai bine 
dac-am trăit sau nu curaţi! 
 
Căci trupul ce ne poartă-n 
lume 
nu e o ladă de gunoi! 
…Cum, sufletul, curat să-ţi 
fie, 
în straie pline de noroi? 
 

Da, Templul Duhului ni-i 
trupul 
şi cel care-L va nărui, 
neîmplinind a sa menire, 
nu va scăpa făr-a plăti! 
 
Cumplit râvnesc limanul 
cărnii, 
mulţimi de spirite pustii, 
suspensii încă, fără nume, 
între a fi şi a nu fi! 
 
Tot ce avem e din Iubire, 
şi doar Iubirii îl vom da… 
Chiar de-om cădea în 
bătălie, 
abia atunci, vom câştiga! 
 
…O clipă numai de uitare, 
atât, cât umbra unui vis, 
Un Punct, iar frază de la 
capăt 
şi ne-am trezit în Paradis! 
 
O, câtă Pace şi Lumină, 
aş vrea să strig, să joc, să 
plâng... 
O mângâiere nevisată, 
un zâmbet nesfârşit de 
blând… 
 
Ce uşurare nesperată! 
Precum un fluture de-azur, 
respir Lumina, Libertatea, 
extaz înalt, senin şi pur! 
 
O feerie infinită, 
cu fluturi mii, strălucitori, 
roind pe pajişti înverzite, 
cu pomi de toate roditori! 
 
O adiere-nmiresmată, 
izvoare răcorind grădini 
cu flori de vis, multicolore, 
pline de harnice albini! 
 
Închină marea şi văzduhul, 
Luminii-n limpezimea Sa,  
un Imn etern de adorare: 
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Glorie! Slavă! Osana! 
 
Sub Curcubeul Nemuririi, 
se-nalţă Pomul Vieţii Sfânt, 
Lumina, Viaţa şi Iubirea, 
în El, Un Singur Suflet 
sunt! 
 
S-au şters durerea şi 
suspinul 
- un vis ciudat, de mult 
uitat -  
Iubirea, Viaţa şi Lumina 
de astăzi ne-au încununat! 

Copii Păcii şi-ai Luminii, 
la Poala Muntelui cel Sfânt, 
primesc Împărăţia Slavei, 
sub un nou Cer, pe-un nou 
Pământ! 
 
În pragul Porţilor de aur, 
zâmbind, Iubirea ne-
aştepta, 
ne-o învăţa ce-i Veşnicia 
şi ce e de făcut cu Ea! 
…Vom fi Seminţe de 
Lumină, 
spre alte stele vom zbura, 

în Universuri fără nume, 
Haina Iubirii vom purta! 
 
…Dar nu uita, că din 
orgoliu, 
la Ceruri, nicicum n-ai să 
sui… 
Iubire doar, pentru Iubire, 
altă măsură, sigur, nu-i! 
 
Radu Gorj  
Gureni 23 iunie 2009 
 

 

 
Evoluţia geometriei în decursul timpului 

        
                    Prof. Poaţă Iulieta 

                                                                    Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ 
                                                                    Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 

 
 Noţiunile geometrice s-au cristalizat de-a lungul veacurilor prin abstractizarea 
unor elemente din realitatea înconjurătoare. S-a convenit ca obiectele geometrice să nu 
se deosebească după masă, culoare, densitate şi eventualele neregularităţi. S-a ajuns 
astfel la forme spaţiale uşor de clarificat, care se întind în trei dimensiuni: lungime, 
lăţime şi înălţime. Astfel, un corp în spaţiu are trei dimensiuni, o suprafaţă plană numai 
două dimensiuni, iar o dreaptă o singură dimensiune. 
 Parcurgând în mod cronologic evoluţia geometriei în decursul dezvoltării umane, 
trecem în mod obligatoriu prin următoarele etape: 

1) Geometria empirică (2000 î. H. – 60 î. H.). Cei ce au avut preocupări practice au 
fost babilonienii şi apoi egiptenii. Cei dintâi cunoşteau modalităţile de calcul pentru 
ariile dreptunghiurilor precum şi suma măsurilor unui triunghi. Mai târziu egiptenii, 
obligaţi de nevoile practice impuse de agricultură şi construcţii de edificii au utilizat 
construcţii de unghiuri drepte cu ajutorul triunghiului cu laturile de 3,4,5 unităţi. Ca 
metodă, adevărul geometric rezultă din verificări experimentale. Ca interpretare 
filosofică, adevărul geometriei este prezentat ca un secret, dezvăluit de zei, păstrat şi 
transmis din generaţie în generaţie, în casta preoţilor. 

2) Geometria preeuclidiană (600 – 300 î. H.) se dezvoltă în Grecia antică în şcoli 
închise cum ar fi Thales, Pitagora şi Platon. Ca ştiinţă, geometria se desprinde de strânsa 
dependenţă de probleme practice şi se axează pe cercetarea „adevărului pur”. Ca metodă, 
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adevărul se stabileşte prin raţionament, prin deducţia logică. Interpretarea filosofică 
diferă însă de la o şcoală la alta. Thales reprezintă puntea de legătură între geometria 
egipteană şi cea greacă; deşi este primul care foloseşte metoda deductivă, el are în vedere 
obiectul practic (pleacă de la probleme practice sau ajunge la ele). 
  A doua şcoală a lui Pitagora dezvoltă modalităţi de a construi teoreme în mod 
abstract cu ajutorul raţionamentelor. Aici se descoperă teoreme importante legate de 
geometria triunghiului şi a poliedrelor regulate.  
 Platon înfiinţează „Academia” care acordă o importanţă deosebită geometriei. 
Aici apare idee de construcţie geometrică cu ajutorul riglei şi a compasului. 

3) Geometria euclidiană (300 – 200 î. H.) s-a ocupat de sistematizarea cunoştinţelor 
acumulate în perioadele precedente într-un sistem logico – deductiv. De aceea, intervalul 
este acordat nu numai adevărurile neevidente; obiectul principal al cercetării este 
distincţia între adevăruri de bază „axiome” şi adevărurile deduse „teoreme”; se studiază 
şi demonstrează teoreme care prin conţinutul lor nu au stârnit până atunci interes. Un 
interes edificator este propoziţia: „o latură a unui triunghi este mai mică decât suma 
celorlalte 2 laturi”. Euclid încearcă să elucideze întrebarea dacă această propoziţie 
trebuie înscrisă printre axiome sau printre teoreme. Acest exemplu este edificator pentru 
rigoarea cu care Euclid studiază elementele geometriei. În cele 13 cărţi ale 
„Elementelor”, autorul pune bazele geometriei şi a raţionamentului deductiv.  
 În această perioadă se fac cercetări euristice care duc la descoperirea de noi 
adevăruri. Arhimede se ocupă de cercetări geometrice legate de mecanică, fizică, 
tehnică, reuşind să rezolve probleme de calcul ariilor şi volumelor care prefigurează 
apariţia calculului integral. 

4) Etapa de declin şi stagnare (200 î. H. – 1500 d. H.). 
 Această perioadă nu are descoperiri importante, neapărând noi adevăruri în 
întreaga matematică. 

5) Etapa modernă (sec. al XVI-lea până în prezent) ridică o varietate considerabilă 
de probleme, metode, obiective şi legături între disciplinele matematice. Astfel René 
Descartes (1596-1650) creează în 1637 geometria analitică care propune metode de 
rezolvare a problemelor de geometrie prin reprezentarea punctelor în sistem de 
coordonate, realizând demonstraţii cu totul diferite decât cele ale lui Euclid. Independent 
unul de celălalt, K. F. Gauss (1777-1855), N. I. Lobacevsky (1792 – 1856) şi Janos 
Bolyai (1802-1850) construiesc geometrii neeuclidiane. În 1854 Bernhard Riemann 
construieşte modele pentru aceste geometrii, care în loc de plan folosesc sfera sau 
pseudosfera. 
 Mai târziu David Hillent (1862-1943) structurează noţiunile  geometriei 
euclidiene într-un sistem axiomatic deductiv, necontradictoriu şi complet. 
 În paralel cu geometria se dezvoltă analiza, apărând metode noi de studiu (teoria 
curbelor şi suprafeţelor, geometria diferenţială ). Felix Klein (1839-1952) include 
geometria euclidiană şi cea neeuclidiană în geometria proiectivă. 
 Anul 1915 este important pentru geometrie deoarece Albert Einstein a arătat că forţa 
gravitaţională poate fi explicată considerând spaţiul sub formă cvadri-dimensională a 
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geometriei lui Riemann. Aceasta dovedeşte că spaţiul însuşi  este neeuclidian. Geometria 
euclidiană, descriind intuiţia  noastră, exprimă la scară redusă că Pământul este plan, dar 
la scară largă putem vorbi de spaţiu neeuclidian. 

 

 
Încadrarea cronologică şi culturală a culturii Vinča în Banatul montan 

                               

                                                             Prof. Raţ Jana 

 Apariţia primelor comunităţi vinciene pe teritoriul Banatului montan au influenţat 
puternic civilizaţia locale Starčevo-Criş şi au dus la o evoluţie a neoliticului în această 
zonă.  
 După cum am văzut, adaptarea şi evoluţia nou-veniţilor la realităţile zonei s-a 
făcut diferit de la staţiune la staţiune: unele staţiuni starceviene şi-au încetat existenţa, 
altele au continuat să existe alături de purtătorii culturii Vinča, în regiunea dunăreană 
născându-se aspectul Starčevo IV.  
 Primele influenţe vinciene, după cum am văzut se simt în staţiunile Banatului 
montan încă din faza Starčevo–Criş III B, în fazele următoare ale complexului starčevian 
făcându-şi simţită prezenţa din ce în ce mai pregnanat. 
 În faza A de evoluţie, cultura Vinča dăinuie şi treptat înlătură vechea civilizaţie, 
oprind dezvoltarea ceramicii pictate a neoliticului vechi, influenţând zonele periferice407 
ale Banatului montan. 
 Despre cele mai timpurii legături cronologice între culturile Vinča şi Starčevo-
Criş, avem studiile domnului S. A. Luca408, care pentru zona Banatului montan sunt cele 
mai recente şi „cele mai apropiate de realitate în acest moment”. 
 Teoria cea mai recentă şi veridică propusă de domnul S. A. Luca, pe baza 
descoperirilor de la Liubcova-Orniţa şi corelării acestora cu alte descoperiri din Banatul 
montan, în speţă cele de la Gornea, este următoarea:  

- în faza Starčevo-Criş IIIB1 – primele influenţe culturale vinciene; comunităţile 
vinciene timpurii nu ating încă linia Dunării; la Liubcova-Orniţa se dezvoltă 
comunitatea umană a nivelului V; 

- în faza Starčevo-Criş IIIB2 – comunităţile Vinča A1 dislocă, pe alocuri, populaţiile 
contemporane la linia Dunării; la Liubcova-Orniţa, înfloreşte satul paralelizat 
stratigrafic cu nuivel IVa; 

- în faza Starčevo-Criş IVA – comunităţile Vinča A2 penetrează Banatul de câmpie, dar 
şi Transilvania; la Liubcova-Orniţa se dezvoltă satele nivelelor IVb şi poate c; 

- Starčevo-Criş IVB – în Transilvania asistăm la fenomenul de retardare a culturii 
Stačevo-Criş, dar şi la o puternică dezvolatare a comunităţilor vinciene timpurii pe 

                                                
407 Idem, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, p. 54. 
408 S. A. Luca, Liubcova-Orniţa, 1998, Târgovişte, p. 95-100; Idem, Stratigrafie şi cronologie. Cel mai timpuriu 
raport stratigrafic dintre culturile Starčevo-Criş şi Vinča. Corelaţia dintre nivelul V-IV de la Liubcova-Orniţa., în 
Sargetia, 21-24, 1988-1991, p. 1-14; Idem, Stratigraphie et chronologie. Le plus ancien raport stratigraphique 
d’entre les cultures Starčevo-Criş et Vinča. Corelation d’entre les niveaux V-e et IV-e de Liubcova-Orniţa, în 
Banatica 11, 1991, p. 141-156. 
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Valea Mureşului; tot în această fază, în Banatul de câmpie, are loc geneza culturii 
Banatului, în timp ce la Liubcova-Orniţa se dezvoltă satul nivelului IVc şi poate nivelul 
III.409 

La orizontul Vinča A există legături cronologice şi cu zona de est, respectiv sud-
vestul Olteniei, constatându-se interferenţe cu cultura Dudeşti care, conform părerii 
domnului Gh. Lazarovici, este contemporană cu Vinča A2-A3 pentru orizontul Cârcea 
IV şi Dudeşti I.410 

Aşa cum reiese din analiza ceramicii (a ornamentelor şi a formelor) şi a plasticii, 
se constată tot timpul analogii cu materialele din aria sud-dunăreană a culturii Vinča.411 

Aspectul Starčevo IV, năcut în staţiunile din sudul Banatului montan, va influenţa 
puternic evoluţia culturii Vinča în faza B1. 

Faza B1 reprezintă o evoluţie firească a etapelor anterioare, această etapă având 
un rol genetic pentru o serie de civilizaţii din zonele învecinate.412 

Trăsăturile etapei B1 din Banatul montan sunt aceleaşi ca în întreaga arie 
vinciană, în Transilvania evoluţia culturii Vinča fiind aproape identică cu cea din 
Banat.413 

Tot în această fază încep interferenţele culturale Vinča – ceramica liniară care se 
vor accentua în faza B1/B2.414 

Faza Vinča B2 reprezintă apogeul evoluţiei culturii Vinča, dar acum începe 
fragmentarea marelui complex cultural într-o serie de grupuri culturale, apărute în aria 
nordică a Banatului montan sub influenţa ceramicii liniare, în timp ce în sudul Banatului 
se resimt influenţe sudice, materialul ceramic de aici fiind identic cu cel din Serbia.415 
 

 
VEGETAŢIA ŞI FAUNA CA RESURSE TURISTICE IN DEPRESIUNEA BRAD 

 
Prof. Raţ  Florin Adrian 

 
Dispunerea şi diversitatea unităţilor morfostructurale pe care le drenează reţeaua 

hidrografică corelate cu dinamica regimului termic şi hidric, particularităţile solului şi 
altele se reflectă în dispunerea zonală a vegetaţiei, în etajarea altitudinală a acesteia şi 
implicit în diferenţierile pe care le generează în spectrul pedogeografic, structura 
faunistică, utilizarea terenurilor, potenţialul de resurse. 

Vegetaţia de luncă grupează asociaţii hidrofile şi mezohidrofile dezvoltate pe 
soluri cu umiditate ridicată din câmpia aluvionară şi luncile văilor mari din zona 
piemontană. 

Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de arbori de esenţă moale: salcie (salix 
alba), plop (populus alba), în prejma albiei minore şi împrejurimile localităţii Vaţa de 

                                                
409 Idem, Liubcova-Orniţa, p. 99.  
410 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 123-124. 
411 Ibidem, p. 128. 
412 Ibidem, p. 132-133; Idem, Tipologia şi cronologia culturii Vinča în Banat, p. 54. 
413 Idem, Neoliticul Banatului, p. 132. 
414 Ibidem, p. 132. 
415 Ibidem, p. 135-136. 
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Jos. Stratul arbustiv este alcătuit din exemplare izolate de arin negru (alnus glutinosa), 
măceş (rosa canina) şi porumbar (prunus spinosa). 

Arinul negru populează, în special, contactul cu ramura muntoasă, unde se 
interpun uneori sub forma unor benzi înguste, între pădurile de gorun, fag şi carpen de pe 
versanţii, această asociaţie fiind caracteristică împrejurimilor localităţii Ribiţa. 

Vegetaţia versanţilor prezintă trăsături distincte comparativ cu cea de luncă, 
puternic diversificată din cauza factorilor termici şi hidrici, diferenţiaţi în funcţie de 
expunerea diferenţiată a versanţilor. 

Pădurile încep de la altitudinea de 240 m (la Vaţa de Jos) şi se întâlnesc până la 
1400 m, pe vârful Găina. În majoritate, pădurea este cuprinsă între 400-600 m (50%), 
între 600-800 m (26%), iar între 230-400 şi 800-1000 m aproximativ 10%. Pe unităţi de 
relief, dealurilor revenindu-le 92%, iar muntelui doar 8%. 

Tipurile naturale de pădure ocupă 63%, derivate 23%, artificiale 14%. Suprafaţa 
fondului forestier este de 39630 ha, administrată de două ocoale silvice: Ocolul Silvic 
Brad – 20166 ha şi Ocolul Silvic Baia de Criş – 19463 ha. 

În teritoriul studiat predomină pădurile de cer (quercus cerris), gorun (quercus 
petraea), carpen (carpinus betullus), fag (fagus silvatica), cele de conifere fiind slab 
reprezentate datorită altitudinii ridicate cu o extensiune redusă. 

Pădurile de fag şi carpen populează partea inferioară a versanţilor umbriţi, dar mai 
ales văile adânci, răcoroase şi umede, constituind veritabile inversiuni de vegetaţie. 

Stratul arbustiv este format din exemplare izolate de păducel (crataegus 
monogyna), măceş (rosa canina), arţar (acer campestre), lemn râios (evonymus 
verrucosa), alun (carylus avellana), corn (cornus mas). Un interes deosebit prezintă 
liliacul sălbatic (syringa josikaea) care este un relicvă terţiară şi se întâlneşte izolat pe 
stâncile calcaroase din cheile Uibăreştilor şi Ribicioarei, dar şi pe vârfurile Strâmba şi 
Vulcan. 

Atracţia turistică a vegetaţiei este dată şi de rezervaţia Muntele Vulcan, care este o 
rezervaţie de tip mixt. Dintre cele 435 specii de plante inventariate aici, 18 specii alpine 
şi montane sunt de interes ştiinţific deosebit, între care se remarcă: aster alpinna, 
doronicum columnae, poa alpina, saxifraga paniculata. La acestea se adaugă 
endemismele: aconitum moldavicum, sorbus dacica, silene dubia. 

Alţi arbori ocrotiţi sunt: Gorunul lui Horea de la Ţebea şi gorunul uriaş de la 
Leauţ. 

În majoritatea comunelor, suprafaţa fondului forestier este cuprins între 40-50% 
din suprafaţa totală. 

Fauna pădurilor este reprezentată prin numeroase specii. Dintre mamifere 
menţionez: lupul (lupus canis), mistreţul (sus scrofa), căprioara (capreolus capreolus), 
iepurele de câmp (lepus europens), cerb lopătar şi altele.  

În general, efectivele sunt ceva mai mici decât cele normale, pe majoritatea 
fondurilor, cu excepţia parcului de vânătoare Valea Lungă, unde sunt mult sub nivelul 
celor optime, impunându-se repopulări masive pentru readucerea lor la valorile normale 
în scopul justificării existenţei acestui important obiectiv cinegetic şi asigurării 
funcţionalităţii lui. 

Pe întreg teritoriul studiat s-au constituit 10 fonduri de vânătoare şi un parc de 
vânătoare – Valea Lungă – cu o suprafaţă de 608 ha. 

Parcul de vânătoare se află pe teritoriul comunei Luncoiul de Jos, pe valea 
omonimă, suprafaţa sa fiind împrejmuită cu gard de sârmă, ce urmează a se recondiţiona 
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şi care are ca destinaţie creşterea cerbului carpatin, aici existând un efectiv de cerbi 
lopătari în număr de 30 exemplare. 

Instalaţiile de vânătoare existente sunt corespunzătoare şi satisfac necesităţile, 
ocolul având personal angajat pentru îngrijirea parcului, aici existând şi o cabană de 
vânătoare bine dotată. 

În statisticile ocoalelor silvice erau menţionate următoarele efective: cerbi lopătari 
– 99 exemplare, căprioară – 1352, mistreţ – 222, iepuri de câmp – 837, fazani – 240, râşi 
– 12, lupi – 50, vulpi – 141. 

Sectoarele de interes pentru fauna piscicolă sunt Crişul Alb (pentru clean şi 
mreană în depresiune şi păstrăv în partea montană), văile Artanului şi Ribiţei (pentru 
păstrăv). În localitatea Bulzeştii de Sus se găseşte o crescătorie de păstrăvi. 

 
 Bibliografie: 
 
1.  Măhăra Gh. Şi colab., (1999), „Potenţialul turistic al bazinului hidrografic al 
Crişului Repede”, Editura Universităţii din Oradea. 
2.  Pârva I., (1983), Drumuri în Ţara Zarandului, Editura Sport-Turism, Bucureşti. 
3. Petrea Rodica, Pâle Luminiţa, (1999), „Valenţe turistice ale reliefului din bazinul 
Crişului Alb”, Analele Universităţii din Oradea, Geografie, Tom IX. 
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Şirul lui Fibonacci 

  
                    Prof. Poaţă Iulieta 

                                                                  Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ 
                                   Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 

 
Cine a fost Fibonacci ? 
Fibonacci a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai Evului Mediu. Născut în Italia, 

în 1175, a fost educat în Nordul Africii, unde tatăl său deţinea un post diplomatic. 
În 1202 revine în Italia şi publică un tratat de aritmetică şi algebră intitulat “ Liber abaci ” 

. În acest tratat introduce pentru prima dată în Europa sistemul de numeraţie poziţional arab. De 
asemenea, în1220 publică  “ Practica geometriae ” , un compendiu de rezultate din geometrie şi 
trigonometrie, iar în 1225 “ Liber quadratorum”, în care studia calculul radicalilor cubici. 

Totuşi, Fibonacci a rămas în memoria noastră prin binecunoscutul şir Fibonacci: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

Şirul respectiv a fost introdus de către Fibonacci în anul 1202, atunci matematicianul fiind 
sub numele de Leonardo Pisano ( Leonard din Pisa). Mai târziu matematicianul însusi şi-a spus 
Leonardus filius Bonacii Pisanus ( Leonard fiul lui Bonaccio Pisanul). In secolul XIV şirul 
prezentat mai sus a fost denumit şirul lui Fibonacci prin contracţia cuvintelor filius Bonacii. 

Şirul de mai sus apare în cartea pomenită anterior “ Liber abaci ”, fiind utilizat în 
rezolvarea unei probleme de … matematică. 
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Cum şi unde a fost folosit pentru prima oară şirul lui Fibonacci? – PROBLEMA 
IEPURILOR 

Se pare că şi pe vremea lui Fibonacci se organizau concursuri de matematică. În Pisa, a 
participat şi Fibonacci la un astfel de concurs care a fost condus de însuşi împaratul Frederik al 
II-lea. Problema propusă concurenţilor suna astfel:  

Problema iepurilor 
Fie dată o pereche de iepuri. Se ştie că fiecare pereche de iepuri produce în fiecare lună o 

nouă pereche de iepuri, care la rândul său devine productivă la vârsta de o lună. Să se determine 
câte perechi de iepuri vor fi dupa n luni. 

Pentru început vom remarca istoria acestei probleme şi apoi solutia ei, precum şi alte 
probleme ce ţin de ea. 

Vorbind de matematica din antichitate fiecare ar denumi câţiva reprezentanţi  ca Euclide, 
Pytagoras, Heron s.a. Unul dintre cei mai iluştri matematicieni ai Evului Mediu, contemporan cu 
Viete, ar fi Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele Fibonacci (prescurtare de la filus Bonacci, 
adica fiul lui Bonacci). 

Tratatul "Liber abaci" conţine aproape toată informaţia acelui timp, referitoare la 
aritmetică şi algebră, şi care a avut un rol important pe parcursul urmatoarelor secole în 
dezvoltarea matematicii în Europa. În particular, în baza acestui tratat, europenii au luat 
cunostinţă de scrierea arabica a numerelor, adică de sistemul de numeraţie pozitional arab. La 
fel, în 1220 publică "Practica geometrica", în 1225 "Liber quadratorum". Tratatul "Liber abaci" 
a fost reeditat în 1228. Una din problemele discutate în "Liber abaci" este anume "problema 
iepurilor", (p. 123-124 în ediţia anului 1228) prezentată la începutul acestui material. 

Rezolvarea acestei probleme. 
Fie fn numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de perechi de iepuri după 

 n + 1, notat prin fn+1, va fi numărul de perechi la luna n, adică fn, plus numărul de iepuri nou-
născuti. Cum iepurii se nasc din pereche de iepuri cu vârsta mai mare de o lună, iepurii nou-
născuţi vor fi fn-1 perechi. 
Prin urmare se obţine relaţia 

fn+1 = fn + fn-1. (1) 
În plus, 

f0 = 0     si     f1 = 1. (2) 
Prin urmare am obţinut un şir numeric definit în mod recurent. Scriind termenii acestui şir, 
determinăm 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... (3) 
numit şirul Fibonacci. Fiecare termen al şirului, începând cu al treilea, este egal cu suma 
precedenţilor doi termeni. Primii doi termeni se consideră fiind daţi, f0 = 0, f1 = 1. 
Astfel "problema iepurilor" s-a redus la rezolvarea ecuaţiei funcţionale (1), adică la 
determinarea termenului general fn al şirului, care verifică relaţia (1) în condiţiile (2). 
Presupunem că sirul fn are forma 

fn = n, (4) 
unde  este un parametru real. 
Substituind  fn în (1), obţinem 

n+1 = n + n-1, 
sau echivalent 

n-1(2 -  - 1) = 0. 
Cum fn  0     ( n  N*), ultima egalitate devine 

2 -  - 1 = 0, (5) 
care reprezintă o ecuaţie de gradul doi în raport cu parametrul real . Din (5) deducem 
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Aşadar, şirurile 

 
verifică egalitatea (1). De aici, deducem că ecuaţia (1) posedă mai multe soluţii. În general 
există o infinitate de şiruri care verifică relaţia (1). Şirul de forma 

 
(6) 

unde c1, c2 sunt constante reale fixate, de asemenea verifică relaţia (1). Mai mult, se poate arăta 
că orice şir ce verifică egalitatea (1) are forma (6). 
Şirul Fibonacci se determină univoc, şi unicitatea este dictată de primii doi termeni, adică de 
condiţiile iniţiale (2). Substituind n = 0 şi n = 1 în (6), se obţine sistemul liniar 

 
cu soluţia  

5
1,

5
1

21  cc  . 

În final, termenul de rang n al şirului Fibonacci are forma 

 
(7) 

 
Proprietăţi ale şirului lui Fibonacci 
 
1.  f1 + f2 + ... + fn = fn+2 - 1. (8) 
Demonstraţie. 

f1 = f3 - f2 
f2 = f4 - f3 
... 
fn-1 = fn+1 - fn 
fn = fn+2 - fn+1. 

Însumând parte cu parte egalităţile anterioare se obţine 
f1 + f2 + ... + fn = fn+2 - f2, 

si cum f2 = 1 se obţine egalitatea (8). 
2.  f1 + f3 + f5 + ... + f2n-1 = f2n. 
3 . f2 + f4 + ... + f2n = f2n+1 - 1. 

Proprietăţile 2  - 3  se demonstrează similar cu 1. 
4.  f1

2 + f2
2 + ... + fn

2 = fn · fn+1. (9) 
Demonstraţie. Se observă cu usurinţă că re loc relaţia 

fn·fn+1 - fn-1fn = fn(fn+1 - fn-1) = fn
2     (n  N*). 

Din această relaţie, deducem egaliăţile 
f1

2 = f1·f2, 
f2

2 = f2·f3 - f1·f2, 
f3

2 = f3·f4 - f2·f3, 
... 
fn

2 = fn·fn+1 - fn-1·fn. 
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Însumând parte cu parte egalităţile precedente se obţine egalitatea (9). 
5. Să se arate că   fn+m  =  fn-1 · fm + fn · fm+1, (10) 

unde fn reprezintă termenul de rang n al şirului Fibonacci. 
Demonstraţie. Vom demonstra (10) utilizând metoda inducţiei matematice. Vom face 

inductia după m  N. 
Pentru m = 1, egalitatea (10) devine 

fn+1 = fn-1·f1 + fn·f2, 
care este echivalentă cu fn+1 = fn-1 + fn . (adevărat) 
Pentru m = 2 formula (10) la fel este evidentă. Într-adevăr, 

fn+2 = fn-1f2 + fnf3 = fn-1 + 2fn = fn-1 + fn + fn = fn+1 + fn. 
Astfel baza inducţiei este verificată (m = 1; m = 2). Presupunem că (10) este adevarată pentru m 
= k şi m = k + 1 şi vom demonstra că este adevarată şi pentru m = k + 2. 
Aşadar, presupunând că sunt adevarate egalităţile 

fn+k = fn-1fk + fnfk+1, 
fn+k+1 = fn-1fk+1 + fnfk+2. 

Însumând parte cu parte ultimele egalităţi, se obţine 
fn+k+2 = fn-1·fk+2 + fn·fk+3, 

care reprezinta egalitatea (10) pentru m = k + 2. 
6. f2n = fn-1fn + fn·fn+1. 

Egalitatea rezultă din (10) punând m = n. 
7. Termenul f2n se divide prin fn. 

Demonstratie. Din 6 rezultă 
f2n = fn(fn-1 + fn+1), 

de unde rezulta ca f2n  este divizibil cu fn. 
8.  
9.  

Proprietăţile 8 - 9 sunt consecinţe directe ale egalale egalităţii 6. 
10. fn

2 = fn-1fn+1 + (-1)n+1 (11) 
Demonstraţie. Vom demonstra egalitatea (11) prin inducţie după n. 

Pentru n = 2 egalitatea (11) devine 
f2

2 = f1·f3 - 1, 
care este adevarată. 
Presupunem că (11) este adevarată pentru n şi vom demonstra că este adevarată şi pentru n+1. 
Presupunem că are loc egalitatea 

fn
2 = fn-1·fn+1 + (-1)n+1. 

Adunăm la ambele părti ale ultimei egalităţi fn·fn+1. Ca rezultat se obţine 
fn

2 + fn·fn+1 = fn-1·fn+1 + fn·fn+1 + (-1)n+1, 
sau echivalent 

fn(fn + fn+1) = fn+1(fn-1 + fn) + (-1)n+1, 
şi cum fn+2 = fn + fn+1 deducem 

fnfn+2 = fn+1
2 + (-1)n+1, 

sau 
fn+1

2 = fn·fn+2 + (-1)n+2. 
Deci (11) este adevarată şi pentru n + 1. 
11. Sa se arate ca daca n este divizibil cu m atunci fn este divizibil prin fm. 

Demonstratie. Fie  mn   , adică n = mk. Vom demonstra proprietatea (11) prin inducţie 
după k. Pentru k = 1, n = m, si deci, fn evident este divizibil prin fm. Presupunem că fmk este 
divizibil prin fm. Să examinam fm(k+1). Cum fm(k+1) = fmk+m si utilizand egalitatea (10) se obţine 

fm(k+1)
2 = fmk-1fm + fmk·fm+1. 
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Primul termen al sumei din dreapta evident este divizibil prin fm. Termenul al doilea este 
divizibil prin fm conform presupunerii inductive. Prin urmare suma acestor termeni este 
divizibilă prin fm, şi deci  mf1)m(kf  . Proprietatea 11 este demonstrată. 

 
 

TEOREME DIN GEOMETRIE DEMONSTRATE  
TRIGONOMETRIC 

 
                   Profesor Poaţă Iulieta 

                                                                  Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ 
                                                                  Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 

1. TEOREMA BISECTOAREI 
Într-un triunghi, bisectoarea interioară determină pe latura opusă segmente proporţionale 

cu laturile unghiului.                         
                      B                                                
                       2  1                                                          
 
 
      A                    1                         C 
                          M 
Fie ABC şi un punct M  AC , astfel încât        21 BmBm                                                      
Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 

BC
M

MC
B 11 sinsin

             CBM  

 
BA

M
BA

M
MA

B 112 sin180sinsin



          ABM  

Împărţind aceste egalităţi membru cu membru avem: 

1

1

2

1

sin
sin

sin
sin

M
M

BC
BA

B
B

MC
MA

         (1) 

Din     2121 sinsin BBBmBm          (2) 

Din relaţiile (1) si (2)   
BC
BA

MC
MA

    (teorema bisectoarei) 

 
2.  TEOREMA ÎNĂLŢIMII 
 

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii din vârful unghiului drept este media 
geometrică a lungimilor proiecţiilor ortogonale ale catetelor pe ipotenuză. 
                       
                                 C              Fie ABC . Construim AD BC                                                                 
                                         D                                       
                                                       
 
                                 2 1 
                             A                                  B                                                                            
Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 
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BD
A

AD
B 1sinsin         ABD  

  ADC  
Prin împărţirea acestor două egalităţi membru cu membru avem: 

C
A

BD
AD

A
B

AD
DC

sin
sin

sin
sin 1

2

    (1) 

2AB    (unghiuri cu laturile perpendiculare) 2sinsin AB   

1AC    (unghiuri cu laturile perpendiculare) 1sinsin AC   

Astfel relaţia (1) devine: DCBDAD
BD
AD

AD
DC

 2   (teorema înălţimii) 

 
3. TEOREMA CATETEI 
 

Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică a lungimii 
ipotenuzei şi a lungimii proiecţiei ei pe ipotenuză. 
      
                                         C           
                                                     D         
                                                    1 
  
 
                                               1                                                                  
                                       A                                         B 
Aplicând teorema sinusurilor obţinem: 

AB
C

BC
A sinsin
       BAC  

BD
A

AB
D 11 sinsin

     ABD  

Împărţind aceste două egalităţi membru cu membru obţinem: 

11 sin
sin

sin
sin

A
C

AB
BD

D
A

BC
AB

  (1) 

11 sinsin)()( DADmAm    (2) 
 1)( ACm   (unghiuri cu laturile perpendiculare) 1sinsin AC     (3) 

Din relaţiile (1); (2) şi (3) BDBCAB
AB
BD

BC
AB

 2  (teoreme catetei) 

Analog se demonstrează că: DCBCAC 2                                
 

4. RELATIA LUI STEWART 
 
Fie A, M, C trei puncte coliniare si un punct B care nu aparţine dreptei AC. 
                     B 
                               2   1 
 
 
   
                                                 1 
                               A            M                                    C            
 

AD
C

DC
A sinsin 2 
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Unim punctul B cu punctele A, M si C, aplicând teorema sinusurilor obţinem:  

 
   ABC

BA
C

AC
BB

BC
A 


     sinsinsin 21           (1)      

   ABM
BA

M
BA

M
AM

B
BM

A 


     sin180sinsinsin 112          (2) 

  
        (3) 
 

Din relaţia (1) avem: 

AC
BBBB

BC
A

AC
BB

BC
A 122121 cossincossinsin)sin(sin 




  

Din relaţiile(2) si (3) A
BA
BMA sinsin  ; 12 sinsin M

BA
AMB  ; 11 sinsin M

BC
MCB   

Conform teoremei cosinusului avem: 

;
2

cos
222

1 BCBM
AMBCBMB




   
BMBA

AMBMBAB





2
cos

222

2  

Înlocuind în relaţia (4) obţinem: 























AC
BCBM

MCBCBM
BA
AM

BMBA
AMBMBA

BC
MCM

BCBA
BMM

22
sin

sin

222222

1

1  

 
BMBCBA

MCBCBMAM
BMBABC

AMBMBAMC
BCBA
ACBM












2
)(

2

222222
 

22222222 MCAMBCAMBMAMAMMCBAMCBAMCACBM   
    ACBMAMBCMCAMBMBAMCMCAMMCAM  2222 2  

Înlocuind AM+MC cu AC 
obţinem AMBCACBMMCBAACMCAM  222    (Relaţia lui Stewart) 
 

5. Dacă luăm 
2

ACMCAM   avem: 

224
222

3 ACBCACBMACBAAC
  

224

2
2

22 BCBMBAAC
  

 
4

2 222
2 ACBCBABM 
     (Teorema medianei) 

 
Nathaniel Hawthorne 

Prof. Pârvan Daniela, Şc. Gen. Nr. 1 Motru 

 Nathaniel Hawthorne (4 iulie 1804 - 19 mai 1864) a fost un romancier şi nuvelist 
american. S-a născut în 1804 în oraşul Salem, statul Massachusetts ca fiu al lui Nathaniel 
Hathorne şi Elizabeth Clarke Manning Hathorne. El şi-a schimbat, mai târziu, numele în 

 CBM
BC

M
MC

B
BM

C
     sinsinsin 11
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"Hawthorne", adăugând un "w" pentru a se deosebi de rudele sale, inclusiv de John 
Hathorne, un judecător care a participat la Procesele Vrăjitoarelor din Salem. Hawthorne 
a frecventat cursurile Colegiului Bowdoin şi l-a absolvit în 1825; printre colegii săi erau 
viitorul preşedinte Franklin Pierce şi viitorul poet Henry Wadsworth Longfellow. 
Hawthorne şi-a publicat anonim prima sa operă, romanul intitulat "Fanshaw", în 1828. El 
a publicat mai multe nuvele în publicaţii periodice variate, nuvele pe care le-a reunit în 
1837 sub titlul "Basme spuse de două ori" ("Twice Told Tales"). În anul următor, el s-a 
logodit cu Sophia Peabody. El a muncit într-un punct vamal şi a devenit membru al unei 
comunităţi Utopice Transcendentaliste înainte de a se căsători cu Peabody în 1842. 
Cuplul s-a mutat într-o casă parohială faimoasă în Concord, Massachusetts, iar mai 
târziu s-au mutat în Salem, Berkshires, apoi în vila Wayside în Concord. Litera stacojie a 
fost publicată în 1850, urmată de o succesiune de alte romane. O numire într-o funcţie 
politică i-a determinat pe Hawthorne şi familia sa la o călătorie în Europa înainte de a se 
întoarce la vila Wazside în 1860. Hawthorne a murit în 19 mai 1864, lăsând în urmă 
soţia şi cei trei copii. 
 Multe dintre scrierile lui Hawthorne au ca ţintă Noua Anglie, multe opere 
cuprinzând alegorii morale de inspiraţie puritană. Lucrările sale de ficţiune sunt 
considerate ca făcând parte din mişcarea romantică, mai precis, din Romantismul 
Sobru. Temele sale au adeseori în centru răul înnăscut şi păcatul umanităţii, iar 
operele lui transmit adeseori mesaje moralizatoare şi au complexitate psihologică. 
Operele sale publicate includ romane, nuvele şi biografia prietenului său Franklin 
Pierce. Hawthorne este cunoscut în zilele noastre mai ales pentru numeroasele sale 
nuvele (pe care le-a numit "fabule") şi pentru cele patru romane de dragoste scrise 
între 1850 şi 1860: "Litera stacojie" (The Scarlet Letter)(1850), "Casa cu şapte 
frontoane" (The House of the Seven Gables) (1851), "Poveste de dragoste la 
Blithdale" (The Blithedale Romance) (1852) şi The Marble Faun (1860). Un alt 
roman de aventuri lung, Fanshawe a fost publicat anonim în 1828. Hawthorne 
definea romanul de aventuri ca fiind foarte diferit de un roman obişnuit prin faptul 
că nu descrie cursul posibil sau probabil al experienţei obişnuite. Multe dintre 
operele sale au fost inspirate de Puritanismul din Noua Anglie. 

Operele lui Hawthorne aparţin romantismului sau, mai precis, 
romantismului sobru, fiind nişte povestiri care susţin că remuşcările, păcatul şi 
răul sunt calităţi naturale şi înnăscute oamenilor. Scrierile sale de mai târziu vor 
reliefa şi perspectiva sa negativă asupra mişcării Transcendentaliste. 

Critică 
 Reacţia contemporanilor la operele lui Hawthorne a fost de apreciere a 
sentimentalităţii şi a purităţii morale pe când evaluările moderne se concentreză 
asupra complexităţii psihologice sumbre. Unul dintre aceşti contemporani, Edgar  
Allan  Poe, a scris revizii importante, deşi lipsite complet de linguşire asupra 
Povestirilor spuse de două ori (Twice-Told Tales) şi asupra lucrării Mosses from 
an Old Manse. Aprecierea negativă emisă de Poe s-a datorat parţial propriului său 
dispreţ pentru alegorie, povestiri moralizatoare şi acuzaţiile sale cronice de plagiat, 
deşi, recunoştea că "Stilul lui Hawthorne este insăşi puritatea. Tonul lui este foarte 
eficient—sălbatic, jalnic, grijuliu şi în acord cu temele operei sale... Îl privim ca 
fiind unul dintre acei puţini oameni de geniu de netăgăduit care s-a născut în ţara 
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noastră". Ralph  Waldo  Emerson a scris că "Reputaţia lui Nathaniel Hawthorne ca 
scriitor este un fapt foarte plăcut, pentru că scrierile sale nu servesc altor scopuri şi 
acest lucru este un omagiu adus omului".  Henry  James l-a apreciat pe 
Hawthorne, spunând: "Lucrul plăcut la Hawthorne este că a explorat adânc 
psihologia şi a încercat să se familiarizeze cu ea, în felul lui". Poetul John 
Greenleaf  Whittier a scris că admiră "frumuseţea ciudată şi subtilă" din povestirile 
lui Hawthorne. Evert   Augustus  Duyckinck a spus despre Hawthorne, "Dintre 
scriitorii americani destinaţi să fie cunoscuţi, el este cel mai original, acela care 
datorează cel mai puţin modelelor literare precedente de tot felul". 

 
Rolul profesorului în şcoală şi în societate 

Prof.  Buşe Lavinia 
Şcoala Generală Nr. 1 Motru, jud. Gorj 

 
 Ȋn şcoală, profesorul este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în 
vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare [1]. 
 Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, în literatura 
de specialitate s-au conturat câteva ipostaze dominante, fiecare dintre ele punând 
accentul pe o anumită latură a activităţii sale. Anita E. Woolfolk menţionează 
următoarele: 

- profesorul ca expert al actului de predare-învăţare: el poate lua decizii privitoare 
la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învăţământ; 

- profesorul ca agent motivator: declanşează şi întreţine interesul elevilor, 
curiozitatea şi dorinţa lor pentru activitatea de învăţare; 

- profesorul ca lider: conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra 
principalelor fenomene ce se produc aici; 

- profesorul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil al 
comportamentului elevilor, un îndrumător şi un sfătuitor al acestora; 

- profesorul ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi 
comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi; 

- profesorul ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să înţeleagă şi să 
reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze şi să analizeze 
fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă; 

- profesorul ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură 
consensul cu ceilalţi profesori, cu părinţii şi ceilalţi factori. 

       Profesorul îşi asumă aşadar o multitudine de roluri a căror exercitare este 
dependentă de personalitatea sa. Dar pe lângă activitatea didactică, profesorul desfăşoară 
şi o activitate extraşcolară sau cultural-educativă. Ȋntotdeauna profesiunea de dascăl a 
fost o profesiune socială. Desfăşurându-şi activitatea profesională în cadrul şcolii, 
dascălul nu încetează a fi un educator şi în afara ei, urmărind obiective specifice şi 
apelând la mijloace şi forme adecvate. Cele două laturi ale activităţii sale, şcolară şi 
extraşcolară se întregesc şi se completează reciproc, imprimând acestei profesiuni un rol 
sporit în progresul general. 
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 Literatura pedagogică şi beletristică ne înfăţişează multe figuri ilustre de slujitori 
ai şcolii, care şi-au dedicat o parte din activitatea lor îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi 
cultură ale maselor populare. 
 Profesia de educator este rezultatul acumulării unei culturi profesionale, a unei 
tehnici de lucru, al formării unor calităţi specifice. Personalitatea profesorului poate fi 
analizată prin prisma premiselor necesare alegerii unei asemenea profesiuni şi prin 
prisma pregătirii propriu-zise pentru exercitarea ei. Primul aspect se referă la calităţile 
aptitudinale ale profesorului, iar cel de-al doilea la cultura sa, rezultat al pregătirii şi 
experienţei acumulate, al formării unor trăsături de personalitate. 

 Cultura profesorului este rezultatul educaţiei şi pregătirii sale, componentele ei 
fiind cultura generală şi filozofică, cultura de specialitate şi cultura psihopedagogică. 
Multiplele sarcini pe care le are de îndeplinit în şcoală şi în societate impune, ca o primă 
coordonată a pregătirii sale, un larg orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din diferite 
domenii ale ştiinţei, dublat de o bază filozofică menită să-i asigure o viziune de 
ansamblu asupra lumii şi devenirii ei. Pregătirea de specialitate se referă la însuşirea 
cunoştinţelor dintr-un domeniu al ştiinţei, tehnicii, artei sau culturii care urmează să fie 
valorificate în actul pedagogic al predării unui obiect de învăţământ. Fiecare profesor 
este un specialist în unul dintre domenii; profesorul trebuie să fie la curent cu cele mai 
recente descoperiri. Pregătirea de specialitate reprezintă de fapt, suportul principal al 
autorităţii şi prestigiului său în faţa elevilor. Cultura psihopedagogică se referă la acele 
cunoştinţe, tehnici de lucru şi modalităţi de acţiune care facilitează comunicarea 
pedagogică. Cunoştinţele de cultură generală şi cele de specialitate constituie o condiţie 
necesară pentru realizarea comunicării pedagogice. Cultura psihopedagogică se compune 
din cunoştinţe de psihologie, pedagogie, metodică, altfel spus din totalitatea 
cunoştinţelor teoretice privitoare la educaţie şi personalitate umană şi dintr-un ansamblu 
de priceperi şi deprinderi practice solicitate de desfăşurarea acţiunii educaţionale. 
 Măiestria pedagogică constă în dezvoltarea tuturor componentelor personalităţii 
profesorului, concomitent cu integrarea lor într-un tot unitar. Ea este o sinteză a tuturor 
însuşirilor general-umane şi pregătirii temeinice, a efortului depus pentru dezvoltarea şi 
consolidarea calităţilor sale ca om şi slujitor al unei profesii. Ȋn acelaşi timp, ea 
presupune dăruire şi pasiune, receptivitate faţă de nou, spirit creator, inventivitate, 
pricepere de a acţiona în conformitate cu cerinţele unei situaţii concrete. Din acest motiv 
măiestria pedagogică nu se confundă cu tehnica didactică, fiind refractară rutinei şi 
şablonismului. Măiestria înseamnă a acţiona diferenţiat de la o situaţie la alta, în funcţie 
de factorii noi ce intervin.  
 Personalitatea educatorului reprezintă acel filtru care imprimă direcţii şi finalităţi 
nuanţate întregului demers educativ. Stilul educaţional desemnează o asociaţie de 
trăsături care circumscriu comportamentul profesorului în relaţiile sale cu elevii. 

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor şi 
condiţiilor care concură la desfăşurarea sa. Acţiunea educaţională se realizează în 
concordanţă cu anumite principii şi valori pedagogice. Conştientizarea şi introducerea 
acestora în practica educativă se înfăptuieşte de către educator. 
 

Bibliografie: 
1. Ioan Nicola - “Tratat de pedagogie şcolară” –  Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
Bucureşti, 1996 (p. 474-481) 
2. Constantin Cucoş - “Pedagogie” – Editura Polirom, Iaşi, 1996 
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SFÂRŞITUL ŞI  ÎNCEPUTUL 
 

Mihart Ionuţ Cristian 
Colegiul  “George Coşbuc” Mun. Motru 

 
 Moartea este fenomenul sumbru, funebru, cu care orice fiinţă se confruntă 
inevitabil şi involuntar. 
 Tema morţii a fost permanent abordată în operele literare de-a lungul timpului, 
fiind simoblizată de diferite elemente cum ar fi: jocul, noaptea, somnul. 
 Din punct de vedere biologic, moartea este punctul în care funcţiile organelor 
unei fiinţe încetează.  
 Regula generală, considerată de unii incorectă, este aceea a sosirii sfârşitului, 
uneori prematur, alteori întârziat. 
 Uneori moartea poate veni ca o eliberare, descătuşare de necazurile întâlnite în 
timpul vieţii, dar, în cele mai multe cazuri, reprezintă un capăt de linie, contactul dintre 
materialism  şi spiritualitate.  
 Moartea  reprezintă o etapă a circuitului perfect al vieţii fiintelor care se nasc, 
cresc, se reproduc şi, în final, sfârşesc. 
 Moartea reprezintă simultan sfârşitul şi începutul ; sfârşitul unei vieţi materiale, 
finite şi începutul alteia, eternă şi spirituală. 
 Acest eveniment sumbru crează o graniţă imaginară între finititudine şi 
eternitate. De asemenea, reprezintă un moment crucial în care faptele din timpul  vieţii 
condiţionează ascendenţa spre lumină sau decăderea spre întuneric.  
 Existenţa după moarte este incertă, însă ea este susţinută de fiecare religie în 
parte.  
 Pentru unele religii constituie chiar o reîntoarcere în lume, 
numită ‘‘reîncarnare’’. În cele mai multe religii, trupul lipsit de viaţă este înhumat, 
având alături însemne funerare şi identitatea din timpul vieţii. 
 Altă metodă a deposedării de trupul neînsufleţit este incinerarea, urmată de 
depozitarea cenuşii rezultate în diferite vase, şi înmânarea acestora familiei celui care a 
sfârşit. 
 Fenomernul morţii a generat permanent întrebări fără răspuns sau cu un răspuns 
incert : „De ce sfârşim ?”, „De ce moartea anulează categoriile sociale ?”, „Unde 
plecam ?”, „Există eternitate după moarte ?”. 
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Creatoare de geniu 

 
O, tu cu faţa ta cea luminată'  
Ce perpetuai a ta genă  
Combinată  neînţeleasă 
 

Prin muzica ta ai încercat 
O gamă plină de dramatism, 

Ce sufletele ni le-ncarcă 
Cu energia şi bucuria INFINITULUI.

 

Coloana 
 
Ai căutat Divinitatea  
Şi mâinile tale 
Au creat calea, 
Te-ai agăţat cu disperare, 
Dalta ta şi ciocanul 
Au lovit piatra. 
Tu, sculptor iscusit 
Însetai după infinit 
 

 
Ai cioplit stânca 

Ca să atingi CERUL 
Ai visat nemurirea 

Şi ai atins-o. 
Coloana s-a înălţat 

Şi-ai îmbăţişat cerul 
Cu inima ta. 

 

 
Wagner Iosif-Emanuel 

Xl-a B Liceul  de Muzică şi Arte Plastice "Constantin Brăiloiu" 

 
Holocaust - viaţa lui Adolf Hitler 

  
                                                                                                          Referat realizat de: 

                               Globaşu Amelia-Larisa, clasa a  VII a A , Şc. Gen. Nr. 1 Motru 
    

 Cuvântul „holocaust” era folosit din secolul al XVII-lea pentru a denumi moartea 
violentă a unui număr mare de oameni. Spre deosebire de cuvântul „masacru”, de origine 
latină - ucidere în masă de oameni, de către alţi oameni - cuvântul „holocaust” se putea 
referi şi la dezastre sau catastrofe. Cel care a comandat aceste crime a fost temutul 
dictator Adolf Hitler. Acesta a condus mişcarea nazistă, ce a făcut o lume întreagă să 
tremure de frică. 
 S-a folosit de haosul care pusese stăpânire pe Germania de după Primul Război 
Mondial. În copilărie a fost un susţinător frecvent al artelor, dar un eveniment l-a smuls 
de pe această linie. Vom explora viaţa dictatorului singuratic care a încercat să conducă 
lumea.   
 Deşi genial prejudecaţile ajunseseră să îi sufoce dorinţa de a învăţa. Tatăl său 
Alois, funcţionar vamal, dorea ca băiatul să îi calce pe urme şi a încercat cu voia 
pumnului să renunţe la pasiunea s-a pentru artă. Adolf a îndurat bătaia, învaţând că 
violenţa şi teama reprezintă modalitaţi foarte eficace de a controla oamenii. Trei zeci de 
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ani mai târziu, avea să îşi înscrie numele în analele istoriei drept unul dintre cei mai 
atroce dictatori pe care i-a cunoscut omenirea. După moartea părinţilor, s-a mutat în 
1907 la Viena, unde a încercat să se înscrie la Academia de Arte Frumoase, dar nu a 
reuşit să treacă examenele de admitere. Moartea mamei sale (21 decembrie 1907) l-a 
marcat mult. După cum afirma el însuşi, „Klara Hitler a fost singura femeie pe care am 
fost în stare să o iubesc”. Dovada poate fi un poem scris în memoria mamei sale.  
 Timp de şase ani a dus o viaţă mizeră în cele mai sărace cartiere ale oraşului, 
singura sursă de venit fiindu-i ilustratele cu diferite clădiri din Viena, pe care le picta şi 
vindea în cafenele. După război, Hitler şi-a schiţat în minte ceea ce urma să devină 
naţional-socialismul. O gândire bazată pe un antisemitism feroce şi o concepie rasistă 
despre societate şi valorilor ei. În 1919, era agent al departamentului politic al armatei 
bavareze, din însărcinarea căruia a intrat în contact cu o formaţiune politică radicală, dar 
obscură, Partidul Muncitoresc German.  
 Politica de top criminal al regimului nazist începe cu definiţia evreului şi a 
„ţiganului” continuă cu expropierea şi concentrarea în lagăre, şi sfârşeşte cu 
exterminarea. Prima categorie de evrei supusă exterminarii a fost aceea a sovieticilor, 
după declanşarea războiului împotriva Uniunii Sovietice. Ei erau executaţi de unitaţile 
mobile de poliţie.  
  Atrocităţile regimurilor naziste nu s-au limitat numai la evrei. Unii autori au 
folosit noţiunea „Holocaust” în sens mai larg, pentru a descrie şi alte acţiuni ale 
regimului nazist. Acestea includ uciderea a aproximativ o jumătate de milion de romi, 
morţile a milioane de prizonieri de război sovietici, precum şi persoane trimise la muncă 
forţată, homosexuali, persoane cu handicap, cetăţeni polonezi şi ai altor popoare slave, 
opozanţi religioşi şi opozanţi politici. 
 Ţinând cont de toate victimele persecuţiilor naziștilor, numărul morţilor creşte 
considerabil: estimările plasează numărul total de victime în general între 9 şi 11 
milioane. 
 Primul lagăr mare, Majdanek, a fost descoperit de sovietici pe 23 iulie 1944. În 
majoritatea lagărelor descoperite de sovietici, aproape toţi prizonierii fuseseră luaţi, 
lăsând doar câteva mii în viaţă — 7.000 de deţinuţi au fost găsiţi la Auschwitz, inclusiv 
180 de copii pe care medicii făcuseră experimente. Aproximativ 60.000 de prizonieri au 
fost descoperiţi la Bergen-Belsen de Divizia a 11-a blindate britanică, 13.000 de cadavre 
erau neîngropate, şi alţi 10.000 au murit de tifos sau malnutriţie în următoarele 

săptămâni. 
 
 
  
 
 
 
 În acest document au fost prezentate dramele prin care oamnenii neplăcuţi lui 
Hitler au trecut. Iată că atrocităţile din copilarie au împins acest om la gesturi extreme. 
 În urma unor cercetări intense a peste 300 de ore de film, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că Hitler a suferit începând din 1943 de boala Parkinson. Până în acel moment 
dictatorul îşi folosea ambele mâini pentru a gesticula şi a-şi susţine discursurile, însă din 
acel an Hitler era mai reticent în gesticulările cu mâna stângă. Un filmuleţ, care s-a uitat 
a fi cenzurat, demonstrează că în anumite momente mâna stângă a lui Hitler tremura 
exact ca în cazul bolii Parkinson. Deşi au fost făcute cercetări amănunţite, nu s-au 

„ 

Am auzit o voce strigând repetat aceleaşi 
cuvinte în engleză şi germană: "Alo, alo. 
Sunteţi liberi. Suntem soldaţi britanici şi am 
venit să vă eliberăm." Cuvintele acestea încă 
le mai aud în urechi. 

” 
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descoperit nici în scrierile apropiaților, însă nici în scrierile sale dovezi cum că ar putea fi 
bolnav de această boală. Mai curând s-a descoperit că unul dintre medicii acelei perioade 
îi administra o substanţă "misterioasă" care, spune valetul lui, îi oferea o energie 
incredibilă încă dinainte de a scoate acul din venă. Cercetările au dovedit că lui Hitler îi 
erau administrate amfetamine, astfel că în scurt timp a devenit dependent. Boala 
Parkinson și mai ales căderea Berlinului l-au dus la sinucidere. 
       
                                                               Surse: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler 
                                                                           Manual de istorie clasa a X-a, Editura Sigma     
                                                                           Revista: 100 de Personalitati, nr.23 

                                                   
               

 
  

CELE  DOUĂSPREZECE  PORUNCI  ALE  ECHIPEI 
 
1.  Ajutaţi-vă reciproc ca să evitaţi greşelile! 
2.  Căutaţi căi prin care să faceţi ideile să funcţioneze, nu motive pentru care 
  acestea nu pot reuşi! 
3.  Dacă aveţi îndoieli, verificaţi! Nu vă grăbiţi să faceţi presupuneri negative unii 
  despre alţii! 
4.  Ajutaţi-vă reciproc să câştigaţi şi mândriţi-vă fiecare cu victoriile celorlalţi! 
5.  În orice împrejurare, exprimaţi-vă aprecierea unii faţă de  ceilalţi şi faţă de 
  organizaţie! 
6.  Fiţi pozitivi, indiferent de împrejurări! 
7.  Daţi dovadă de iniţiativă şi curaj, ca şi cum totul ar depinde de voi! 
8.  Faceţi totul cu entuziasm: e contagios! 
9.  Exprimaţi-vă orice dorinţă! 
10. Nu vă pierdeţi încrederea! 
11. Fiţi consecvenţi în realizarea angajamentelor! 
12. Fiţi în largul vostru! 
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MĂNĂSTIREA VIȘINA 
 

                                         BĂLONIU TEODORA  
VIII a F, Şc. Gen. Nr.1 Motru 

                           
 

 Mănăstirea Vişina  aflată la ieşirea din defileul Jiului, pe şoseaua ce leagă oraşul 
Targu-Jiu de Petroşani - la 14 kilometri de Targu-Jiu - este o mănăstire cu obşte de 
călugări, purtând hramul Sfînta Treime. Documentele ne arată că a fost zidită sub munte 
lângă apa Jiului între proprietatea unui oarecare Baiul, ce stăpânea moşia pe care este 
aşezat azi satul Pleşa şi moşiile lui Bumbea şi Bârlea, azi satul Bumbeşti. 
Mănăstirea a fost refăcută de Pârvul Craiovescu şi soţia sa Neaga, mama lui Neagoe 
Basarab 

În sec. al XIV-lea şi al XV-lea mănăstirile, pe lângă faptul că stăpaneau mari 
proprietăţi feudale, erau totodată şi centre de cultură, unde se învăţa carte slavonă şi 
copiau cărţile bisericeşti. 

Mănăstirea Vişina este ctitorie a lui Mircea cel Bătrân fiind socotită una din cele 
mai vechi lăcaşuri din ţară.  
Un document din 22 aprilie 1519 ne dovedeşte că acestei mănăstiri, printr-un hrisov din 
Piteşti i se confirmă de către domnitorul Neagoe Vodă Basarab stăpanirea peste jumătate 
din moşia proprietarului Baiul cu care se învecina. 

Un alt document este din 13 feb. 1599 prin care domnitorul Mihai Viteazul 
dăruieşte tot Mănăstirii Vişina alte moşii  pe care erau aşezate sate ale caror locuitori 
devin clăcaşi. 

Mănăstirea Vişina avea multe moşii, iar satele erau obligate să plătească taxe care 
creşteau de la un an la altul. Moşiile mănăstirii se întindeau cât se auzea clopotul. 
  Nemaiputând răbda, ţăranii au omorât un călugăr, au luat clopotul şi-au vrut să-l 
treacă Jiul, dar apa fiind mare, n-au putut, clopotul căzînd în râu. 
 De atunci, se zice, că, de câte ori apa Jiului creşte, ajungând  în locul unde a căzut 
clopotul, valurile vuiesc cumplit şi împrăştie până departe un murmur prelung de bronz 
tremurând. Pentru că s-a făcut omor, mănăstirea a fost părăsită 
CONSTRUCŢIA MĂNĂSTIRII: 
 Mănăstirea a fost construită în formă ovală, din piatră de râu iar pentru colţuri s-
au folosit blocuri de lut ars în formă de paralelipiped. 
 Zidul a putut rezista intemperiilor atâtea secole pentru că mortarul avea în 
compoziţia lui mult var, iar în interiorul zidului existau două schelete de lemn ce 
îndeplineau acelaşi rol ca fierul beton din construcţiile actuale. 

În construcţia acestei mănăstiri s-au îmbinat armonios elementele stilului bizantin. 
Ruinele acestei mănăstiri se înalţă şi astăzi în dreapta Jiului alături de o altă mănăstire 
reînfinţată în anul 1994 prin strădania Mitropolitului Nestor Vornicescu. 
 Obiectivul a fost ca biserica paraclis a Sf. Mănăstiri Vişina să fie structurată din 
punct de vedere al spaţiului, pe orizontală de la V-E. 
 Structura a fost realizată din lemn de stejar cu infrastructura din beton şi piatră. 
De la vechea mănăstire nu s-au păstrat urme ale chiliilor sau ale zidurilor de incintă, 
apele Jiului distrugând eventualele ruine de pe latura estică prin măcinarea treptată a 
malului. Astazi mai pot fi văzute doar ruinele bisericii principale. 
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Vinurile de Corcova 

 
"Orice interes arătat fată de boală  şi moarte nu este decât altă expresie a 

interesului pentru viaţă." 
      ( Thomas Mann) 

 
 

Nebunu Andreea,  
Şcoala Generală Nr.1  Motru, clasa a VII a A                                                     

  
Puţine sunt lucrurile atât de strâns legate de istoria noastră încât  să reprezinte un 

adevărat blazon, aşa cum se întamplă în cazul vinurilor noastre tradiţionale. Calitatea şi 
savoarea lor deosebită i-au făcut pe greci să-l origineze chiar pe marele Dionysos pe 
aceste meleaguri, iar pe români să imortalizeze nepreţuitele boabe de struguri în aurul 
monedelor bătute după cucerirea Daciei. 

 Unul dintre locurile binecuvântate de Dumnezeu, atât de bine adecvat viticulturii, 
se găseste în Piemontul Motrului. Viticultura a existat probabil în această zonă în timpul 
dacilor, fiind o zonă locuită și nu foarte îndepărtată de capitala Daciei romane, Ulpia 
Traiana Sarmisegetusa.  

Puţine zone viticole au ocazia să fie înscrise în istorie, iar Corcova face parte 
dintre ele. Prima atestare apare într-un hrisov datat la 29 iunie 1497, document în care 
este menţionată o danie a domnitorului Ţării Româneşti, Radu cel Mare (1495-1508), 
către Mănăstirea Tismana. Acesta dăruia mănăstirii 300 de vedre cu vin provenit de la 
Jidoştiţa (una dintre viile Corcovei). Mai târziu, zona este consemnată într-un nou 
document, de data aceasta în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601). Acesta 
legalizează un act conform căruia paharnicul Necula primeşte două vii la Corcova şi un 
pic mai târziu, la 1596, tot un paharnic - Radu - primeşte ocine (moşii) şi vii în Jirov, 
Cernaia, Cotoroaia şi Valea Bună. 

 Perioada de glorie a Corcovei a fost pe timpul familiei Bibescu, în secolul al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Atunci, pentru buna funcţionare a podgoriei, 
prinţul Anton Bibescu a angajat un tânăr agronom francez. De atunci a trecut mult timp, 
multe soiuri de vinuri s-au pierdut, nemaiputând fi refăcute, iar podgoriile au ajuns în 
paragină. Asta până în anul 2005, când au "reînviat" circa 50 de hectare de teren. Au fost 
replantate soiurile tradiţionale ale locului, ce existau încă de pe vremea Bibeştilor, şi au 
adus noi soiuri cu butaşi de vie din Franţa. Cramele au fost renovate şi modernizate, 
păstrându-le arhitectura iniţială, dar dotându-le cu utilaje şi echipamente moderne 
conform normelor europene. 

 Corcova era locul preferat de petrecere a vacanței pentru Anton Bibescu  și 
Martha   Bibescu, precum şi pentru o parte din prietenii lor celebri. Marcel  Proust scria: 
nume dragi, ca acela de Corcova, îmi erau atât de familiare și de apropiate ca Senlis 
și de o mie de ori mai dragi decât Bonnelles și tremuram într-una să nu le văd în 
vreun comunicat și mă învinuiam că nu cunosc îndeajuns și altele pe care trebuie că 
voi le îndrăgiți și care sunt poate cunoscute prin amintiri de-ale tale, de-ale lui 
Emanuel, de-ale prințesei Bibescu. Cât de mult îmi sunteți în inimă în clipele 
acestea!. Virgiliu Tătaru , publicist și istoric literar mehedințean consemnează în 
„Tragica aventură a spiritului”: Prințul Anton Bibescu era mai mult decât convins că 
numai în aceste locuri din fermecătorea vale a Motrului își putea redobândi acel 
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mereu căutat echilibru al trupului și al sufletului, pentru a porni din nou, cu 
nebănuite avânturi, cu sporite energii, pe valurile învolburate ale vieții, în căutarea 
eternului mister al destinului omului pe pământ. Aici, în conacul de la Corcova, îi 
plăceau mai ales primăverile, lăsându-se pătruns de amețitorul parfum al atâtor 
flori pe care le considera numai ale acestui pământ și pe care credea că nu le va mai 
întâlni nicăieri. Prințul iubea la fel de mult și toamnele Corcovei, trăia clipe de rară 
fericire când vedea întinsele podgorii copleșite de rod și când atingea, ca o 
mângâiere, strugurii dolofani și brumării care decantaseră miraculos comoara de 
aur a soarelui verii.  

Desele popasuri la Corcova ale familiei Bibescu au prilejuit vizite celebre ale lui 
Ion Minulescu, Ion Pillat și ale altor personalități ale culturii române sau politicii vremii. 
La îndemnul prințului, aici, în conacul de la Corcova, a scris Mihail Sebastian  piesa 
“Steaua fără nume” pe care o botezase inițial “Ursa Mare” și ale cărei fapte și eroi au 
fost rupte din realitatea așezărilor din Lunca Motrului. Marele dramaturg consemna în 
mai 1943: În trăsură, între Corcova și Strehaia am văzut o sumă de lucruri noi 
pentru romanul meu viitor. Mai ales capitolul “Principesa Stana” s-a îmbogățit cu 
noi incidente. Ion Minulescu le-a dedicat gazdelor sale poezia “Pianissimo”, iar  Ion 
Pillat    a scris aici versurile poeziei “Cloșanii”, inspirată din frumusetea locurilor. 

Nu demult a avut loc lansarea vinurilor de Corcova, eveniment organizat in 
incinta Restaurantului Heritage. Cu aceasta ocazie s-au degustat in premiera cateva 
dintre soiurile produse de aceasta firma. Astfel, ne-am delectat simturile cu un Cabernet 
Sauvignon & Merlot din 2008, Chardonnay tot din anul 2008, dar si Merlot Rose din 
anul 2009.  
                                                                                                                                                                                        
Bibliografie: 

 http://www.daciccool.ro   
                     Jurnalul National :"Vinuri cu parfum de istori" de Alina Anghel 

C.C. Giurescu, Istoria românilor, Ed. Bic All, 2007, vol.I, II     
 

 
 
 

CULA GLOGOVEANU 
Baicu Ştefana; 

Clasa A VII-A A; 
Scoala Gen. Nr.1 Motru; 

Prof. Îndrumător: Raţ Jana 

 
 Cula reprezintă tipul de casă boierească evoluată, fiind construită pentru a 
corespunde cerinţelor unei familii de mari moşieri. Piesa cea mai caracteristică a casei 
este foişorul mărginit de un şir de stâlpi de lemn care susţin grinzile frontale frumos 
împodobite cu crestături. Se remarcă de asemenea beciurile cu ziduri groase de piatră. La 
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cula, a locuit o perioadă Tudor Vladimirescu atunci când era administrator al moşiei 
boierului Glogoveanu. 
 Această Culă de pe Valea Motrului este prezentată de o bogată colecţie de 
hrisoave domneşti înscrise în negura timpului. La 10 mai 1557, Voievodul Radu Paisie 
dăruieşte lui Drăghici stăpânirea unei parţi din satul Glogova;  pe 25 octombrie 1593 
marele Voievod Mihai Viteazul întăreşte lui Nicula cumpărarea unei parţi din satul vecin 
Rătezu, iar în 15 ianuarie 1595 Constantin Şerban Voievod întăreşte tot lui Nicula 
cumpărarea satelor Gârbovu si Sărdăneşti. Toată Valea Motrului de la Ploştina până 
către Tismana este întărită de hrisoave domneşti, ceea ce dovedeşte că în vremurile de 
demult această zonă avea o importanţă strategică pentru domnitori. 
  Numele ,,Glogova’’ vine din cuvântul de origine slavă ,,gloga’’ care înseamnă 
,,ridicătură’’. Marele învăţat gorjean Alexandru Ştefulescu a demonstrat că aşezarea 
dăinuie de pe vremea dacilor şi că meşteşugul olăritului este mai vechi chiar decât boierii 
glogoveni. El a descoperit resturile unui gard de apărare construit din răchită împletită pe 
pari care par să fie gardurile primei clădiri cu o vechime mai mare chiar decât a 
Mânăstirii Tismana. După unele documente, moşia Glogovenilor a aparţinut mai întâi 
Basarabilor şi s-a întins de la Piscul Cloşanilor la Izverna, Prejna, pe Valea Motrului in 
jos. 
 La Crainici, pe Dealul Comăneştilor,  Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Ţepeş şi-a 
construit un conac şi a avut o moşie considerabilă. La Glogova, la sfârşitul lui aprilie 
1464 s-a născut Neagoe Basarab, fiu al lui Pârvu Craioveanu, rudă a glogovenilor. 
Clădirea de atunci era un refugiu pentru luptele dintre rudele pretendente la tronul Ţării 
Româneşti existând 3 tunele: unul care ieşea în biserică, altul la fântână, iar altul(cel mai 
lung) trecea pe sub albia Motrului, asigurând posibilitatea de fugă pentru cei asediaţi in 
cazul victoriei duşmanilor. În acea vreme lupta pentru domnie se purta între doi veri: 
Ţepeluş Vodă  şi Vlad Călugărul. Auzind că i s-a născut un nepot, Ţepeluş Vodă a venit 
să-i vadă pe el şi pe mama lui, Anca. Rivalul său, V lad Călugărul a aflat de vizita lui 
Ţepeluş la Glogova şi l-a urmărit, asediind cetatea. În oastea lui Vlad Călugărul se afla 
un rob izgonit de către boierii glogoveni de pe moşie care ştia de existenţa celor 3 tunele. 
La sfatul acestuia Vlad Călugărul trece râul Motru şi-l aşteaptă pe Ţepeluş la ieşirea din 
tunel, unde după o luptă scurtă, Ţepeluş Vodă este decapitat. Sătenii au găsit capul 
voievodului iar trupul abia după 3 zile mai târziu, undeva pe Motru mai în jos. 
Înfricoşată, Anca a fugit cu pruncul Neagoe la Mânăstirea Bistriţa de la Horezu. Acolo 
Negoe Basarab a învăţat nenumărate taine şi pilde de la călugări. Dovedindu-şi 
recunostinţa, când a ajuns Voievod, Neagoe Basarab a renovat mânăstirile de la Horezu 
şi Tismana în paralel cu construirea Mânăstirii Curtea de Argeş. 
 Pe la Glogova au mai trecut Mihai Pătraşcu, care şi-a serbat aici numirea ca Ban 
al Craiovei şi Paul de Alep, celebrul cronicar medieval, care a elogiat sistemul de apărare 
al culelor din Oltenia. 
 Adevărata istorie a Culei se leagă de numele lui Tudor Vladimirescu, vătaf de plai 
al lui Nicolae Glogoveanu, un descendent al amintitului Boier Nicula.Acest ultim boier 
important a descoperit în satul Vladimiri un copil păstor care scria cu bâtă de cioban pe 
roua. Impresionat de preocuparea copilului,  boierul Nicolae Glogoveanu îl trimite la 
şcoală la Craiova, unde Tudor avea o rubedenie preot. La întoarcere de la studii, Nicolae 
Glogoveanu îl numeşte pe Tudor judecător hotarnic şi vătaf al Plaiului Cloşani, ceea ce 
întăreşte ideea unei moşii de mare întindere.  În Biserica de langa Culă şi în special în 
biblioteca particulară a preotului Zorilă sunt numeroase documente cu efigia şi 
semnătura lui Tudor. După încheierea Războiului din Rusia, Ştirbei Vodă îl numeşte pe 
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Tudor Vladimirescu polcovnic şi  căpitan de panduri şi-l autorizează ca reprezentant 
comercial pentru vânzările de vinuri, vite şi cereale către Ungaria şi Austria. În calitate 
de avocat, Tudor Vladimirescu, o reprezintă pe Elico Glogoveanu in procesul de divorţ 
cu soţul său Nicolae Glogoveanu. În timpul in care a fost administrator, a reconstruit 
Cula de la Glogova şi în paralel cu aceasta propria sa culă-Cula de la Cerneţi. 
Nemulţumit de efectul domniilor fanariote, Tudor Vladimirescu conduce mişcarea 
revoluţionară de la 1821 începută cu celebra proclamaţie de la Padeş şi îşi găseşte 
sfârşitul tragic în apropiere de Târgovişte. 
 Evoluţia imensei averi de la Glogova cunoaşte o curbă descendentă, în anul 1884, 
ultimul boier glogovean pierde cula la jocul de carţi în favoarea boierului bucureştean 
Vernescu. Acesta, impresionat de frumuseţea culei, o repară, însă o şi scoate la licitaţie 
impreună cu rămăşiţele moşiei, la 3 ani mai târziu. Nimeni nu este interesat de o 
asemenea investiţie, astfel, cula intră în proprietatea statului român care o gestionează 
până la Naţionalizare. Astfel cula ajunge rând pe rând: muzeu, sediu de C.A.P, sediu al 
unei sucursale de drumuri şi poduri din judeţ şi apoi grajd. 
 În anul 1984, la iniţiativa fostului director al Combinatului Minier Motru, 
inginer Marin Ştefanache a început ultima restauraţie a culei glogovenilor, rezultând ceea 
ce este acum. Lucrările s-au desfăşurat numai vara, cameră cu cameră şi s-a respectat 
întreaga tehnică a restauraţiei si toate amănuntele istorice ale culei. Un singur element 
este adăugat construcţiei: grupul social, insă stilul de construcţie este identic cu al vechii 
cule. Un amănunt semnificativ constă în salvarea a 138 de arbori de diverse 
esenţe:salcâmi japonezi, platani, duzi, plopi canadieni, nuci si arţari. În apropiere a fost 
descoperit un izvor termal superior calitativ celui din Bala Băi şi se preconiza construirea 
unor piscine, a unor terenuri de volei şi tenis precum şi construirea a 12 case de vacanţă. 
Acest lucru nu a mai fost posibil datorită dispariţiei premature a Ministrului Marin 
Ştefanache. Şi totuşi, dacă aceste investiţii s-ar fi derulat, Glogova ar fi devenit o staţiune 
de mare viitor datorită, în principal, condiţiilor geo-climatice, a frumoaselor peisaje de 
pe Cheile Glogovei şi a aşezărilor ei pitoreşti.    

 
  Bibliografie: 
http//arhitectura-româneasca.blogspot.com/2009/06/casa-glogoveanu-
din-glogova-jud-gorj.html;  
http://www.verticalonline.ro/culele-de-ieri-şi-de-azi-din-oltenia; 
 ,,Municipiul Motru-file de monografie, autori: ing Marian Pana; ec. 
Anica Tomescu; ing. Ana Paun; prof. Mihai Popescu’’; Editura Măiastra,  
2006 
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Corala gorjeană 2010 
 

Cea de-a V-a ediţie a festivalului-concurs al formaţiilor şi grupurilor corale 
”Corala gorjeană” s-a desfăşurat joi, 16 decembrie, pe scena Cercului Militar. 

Acest festival este organizat anual în preajma sărbătorilor de iarnă, de către 
Consiliul Judeţean Gorj, Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Gorj, Liceul de Muzică şi Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu” şi Cercul 
Militar Tg-Jiu. 

 
”Sus boieri, nu mai dormiţi, vremea e să vă treziţi” 
 
Acesta este îndemnul adresat gorjenilor din întreaga comunitate de către 

organizatori, pentru viitoarele ediţii, pentru ca glasul acesteia să răzbată printre mirosul 
de cozonac cu aromă de brad, într-o atmosferă de deplină bucurie şi pace lăuntrică, 
specifică sărbătorilor de iarnă, cu atât mai mult, cu cât organizatorii îi răsplătesc pe 
”colindători” cu premii în bani, cuprinse, în acest an, între 200-800 lei. 

”Festivalul-concurs ”Corala gorjeană” are drep scop revitalizarea mişcării 
corale de amatori, atât la nivelul şcolilor generale, cât şi al liceelor şi aşezămintelor de 
cultură. Manifestarea este deschisă tuturor formaţiilor corale de adulţi sau copii (extras 
din regulamentul de participare). 

Ca şi la ediţiile precedente, concursul a fost structurat pe cele trei secţiuni deja 
cunoscute  şi a reunit şapte formaţii, toate acestea fiind premiate. Pentru rezultatele 
obţinute, organizatorii au oferit diplome tuturor formaţiilor participante. 

 
Formaţii debutante, dirijori debutanţi 
 
La cea de-a V-a ediţie a festivalului-concurs ”Corala gorjeană” s-au aflat pentru 

prima dată pe scena concursului două grupuri corale: grupul pe voci egale ”Teddy” al 
grădiniţei cu acelaşi nume, fiind totodată şi prima apariţie în concurs a copiilor de vârstă 
preşcolară (profesor îndrumător, Ştefănescu Liliana) şi grupul coral mixt alcătuit din 
profesori ai Liceului de Muzică şi Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu”, instruiţi de prof. 
Cetean Ilie.  

Un nou dirijor al corului mixt ”Vestea bună” al Bisericii Penticostale s-a remarcat 
la această ediţie, în persoana prof. Dumitrescu Iulia. 

 
Premii obţinute 
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La secţiunea coruri mixte mari şi de cameră, la care au participat două dintre cele 
şapte formaţii, premiul I a revenit corului ”Vestea bună” a Bisericii Penticostale, iar 
premiul II, corului ”Orpheus” al claselor IX-XII de la Liceul de Muzică. 

La secţiunea coruri pe voci egale,  următoarele două formaţii au fost: corul 
”Clopoţel” al claselor V-VIII, care a obţinut premiul I şi corul ”Prichindel” al claselor I-
IV care a câştigat premiul II, ambele formaţii venind de la Liceul de Muzică. 

Secţiunea grupuri corale mixte şi grupuri pe voci egale a reunit trei formaţii, aşa 
încât, premiul I l-a adjudecat grupul mixt al profesorilor de muzică ai Liceului de 
Muzică, obţinând, totodată şi premiul pentru debut. 

Premiul al II-lea: a revenit grupului coral mixt, Corala Bisericii ”Sfinţii 
Apostoli”, iar premiul al III-lea, grupului pe voci egale ”Teddy”, al grădiniţei cu acelaşi 
nume. 
 

Concert de Crăciun al Lyrei Gorjului 
 

Filarmonica ”Lyra Gorjului” a susţinut sâmbătă, 18 decembrie, un concert dedicat 
Naşterii Mântuitorului. Spectacolul a fost găzduit de Sala Maură a Prefecturii Gorj, 
printre oficialităţile prezente aflându-se şi domnul Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj. 

Deşi acţiunea a fost devansată cu o zi, publicul fidel şi-a făcut simţită prezenţa, 
membrii orchestrei bucurându-se de aplauzele acestuia. Dirijorul serii a fost profesorul 
Ilie Cetean de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu”, prezentarea 
programului revenindu-i, ca de fiecare dată, doamnei profesor, Mihaela-Sanda Popescu, 
de la acelaşi liceu. 

Programul a cuprins lucrări de factură cultă, precum: Fantezia ”Carmen” de 
Georges Bizet – Scedrin, urmat de Cvintetul de suflători al Liceului de Muzică aflat sub 
îndrumarea profesorului Florin Dumitrescu, care a interpretat ”Alleluia” din Motetul op. 
165 de W.A. Mozart, urmat de un program de colinde din repertoriul internaţional. 

Publicul s-a mai putut delecta cu Valsul nr. 2 din Suita de varietăţi nr. 1, de 
Dimitri Şostakovici,  cu valsul ”Valurile Dunării”,  a compozitorului Iosif Ivanovici, 
acestea fiind urmate de o suită de polci şi valsuri aparţinând familiei Strauss – Johann 
Strauss junior şi Johann Strauss senior. 

Programul s-a încheiat cu binecunoscutul Marş Radetzky compus de Johann 
Strauss tatăl,  împreună cu urarea domnului director al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, 
Viorel Gîrbaciu, totodată şi susţinătorul de bază al filarmonicii,  pentru un  Nou An mai 
bun şi Sărbători Fericite! 

 
Eugenia-Liliana Ştefănescu 
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Expoziţe ianuarie 2011 
 
 Data de 19 ianuarie 2011 este 
încununată de o expoziţie de pictură la 
Liceul de Muzică şi Arte Plastice 
organizată de elevul şcolii Wagner 
Iosif Emanuel din clasa a XI-a B. 
Printre invitaţi sunt: un reprezentant al 
familiei regale, primarul municipiului 
şi oameni de cultură ai Târgu-Jiului. 
Redactorii şi colaboratorii revistei sunt 
invitaţi de onoare la acest eveniment. 
Ora inivitaţiei va fi consemnată 
imediat ce va fi anunţată.  
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Descentralizare sau depolitizare? 

  
 Începem prin a defini ce înseamnă cuvântul descentralizare din punct de vedere teoretic. 
Iată cum sună prima definiţie a DEX-ului: DESCENTRALIZÁRE, descentralizări, s. f. Acțiunea 
de a descentraliza și rezultatul ei; autonomie administrativă acordată organelor locale. 
 De remarcat că şi în definiţiile următoare sensul cuvântului este figurat şi apare ca verb 
tranzitiv. Să admitem că ar exista şi sensul propriu al cuvântului însemnând acelaşi lucru. Dar să 
vedem concret ce aplicabilitate poate avea acest cuvânt în noua politică postdecembristă a 
României. Ne referim în mod special la învăţământ, bazându-ne pe noua lege ce urmează a intra 
cât de curând în vigoare. Legat de modul de funcţionare a fiecărei instituţii ni se inoculează 
ideea că prin noua lege a învăţământului s-ar susţine autonomia fiecărei şcolii. Directorii ar fi 
numiţi de consiliul profesoral, noii titulari ai şcolii vor fi admişi de consiliul de administraţie şi 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar etc. Teoretic ar suna bine în concepţia majorităţii cadrelor 
didactice, mai puţin problema titularizării. Practic nu putem înţelege câtă obiectivitate va exista 
la nivelul inspectoratelor sau a şcolilor, în a evalua credibilitatea  noilor cadre didactice 
angajate. Nici nu s-a a fost votată bine legea că rezultatele scontate s-au arătat. La titularizare în 
anul 2010 s-au scos la concurs câteva posturi pe fiecare disciplină iar în toamnă la detaşări şi 
supliniri depăşesc uneori cifra de zece. Nu mai vorbim de cele care nu sunt afişate şi ocupate în 
ascuns. Ocuparea posturilor vacante se face mai întâi de clientela politică, apoi de cei ce au 
participat la concurs şi au avut rezultate bune. Dacă la nivel de inspectorat au loc astfel de 
nereguli cât de mult îmi poate garanta guvernul că deciziile în cadrul instituţiilor şcolare sunt 
obiective? Ce siguranţă putem avea că evaluarea cadrelor didactice de către şcoală se va face 
după competenţă şi nu după criterii politice sau oligarhice? Ce este descentralizarea? Sensul 
figurat dar şi propriu este subliniat mai sus. Şi în linii generale cred că v-am demonstrat şi eu. 

 
 

Parlamentul European, Bruxelles 2007 
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1. Un tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau actele, este 
întrebat: 
- Stiţi să înotaţi? 
- Da ce, nu aveţi vapoare? 
 
2. I: De ce emigrează indienii în România? 
R: Ca să nu simţim lipsa ţiganilor plecaţi în Italia! 
 
3. - Bre, moldovene, îţi plac ruşii? 
- Da, mult. 
- Dar romanii? 
- Nu. 
- De ce? 
- Pentru ca l-au batut pe tata cu rigla la şcoala’n 37. 
- Şi ce face tatăl tau acum? 
- Ehe, l-au împuşcat ruşii în 40. 
 
4. La spitalul de nebuni, un doctor vede pe unul din pacientii săi cu un ciocan 
dându-şi peste degete. Curios, îl întreabă: 
- Simţi vreo plăcere? 
- Da, când dau pe langă. 

 
5. Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni. Un om se duce la 
fântână cu intenţia de a bea. 
- Nu bea, omule, e otrăvită ! 
- Nem to dom. 
- Apoi bea, dar încet, că-i rece. 

 
 

6. PNL + PSD: - Actuala putere este de vină de dezastrul economic în care ne 
aflăm. 
PDL: - Bă, de vină este clasa politică pentru ceea ce a fcut în ultimii 20 de ani. 
Un bătranel: - Clasa politica este de vină de 2000 de ani, de când Burebista a ars 
viile ! 
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7. Culmea tehnologiei: 
- În Argentina, la 7 dimineaţa intră cireada de vite pe poarta abatorului, şi la 7 
seara, ies containerele cu conserve. 
- În Japonia, la 7 dimineaţa intra pe poarta camionul cu nisip, iar la 12, iese 
vagonul cu microprocesoare. 
- La noi în sat, la 9 au inceput să toarne fundaţia la fabrica de spirt şi la 10 toti erau 
beţi morţi ! 
 
8. - Ce gândeste un leu care vede trecând un cavaler în armură?  
- Iar conseve? 
 
9. Doi orbi se duc prima oară în viaţa lor la cinematograf. Intră în sală şi se asează 
pe ultimul rand. Se sting luminile şi începe filmul. După vreo zece minute unu' îi 
spune celuilalt:  
- Tu vezi ceva?  
- Nu.  
- Atunci hai mai în faţă. 
 
10. Optimistul: paharul e pe jumatate plin. 
  Pesimistul: paharul e pe jumatate gol.  
  Inginerul: paharul are capacitatea dublă faţă de necesar. 
 
11.  Dacă noaptea dormi prost, de ce crezi că dimineaţa eşti deştept? 
  Pun ceasul să sune. 

 
 

Ştiaţi că… 
 

1. prima chimistă din istorie este considerată a fi o femeie care se îndeletnicea 
cu fabricarea parfumurilor? Tapputi, aşa cum se numea femeia, apăre 
menţăonata într-o scriere cuneiformă din mileniul 2 inainte de Hristos din 
zona Mesopotamiei. 

 
2. sofranul este cel mai scump condiment din lume? Preţul unui kilogram de 

sofran este de aproximativ 4000 de dolari, însă poate creşte în funcţie de 
calitate. Totuşi, fiind un condiment foarte puternic, cantitatea mică de sofran 
care trebuie folosită pentru gătit compensează preţul. 
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