
3 
MAGAZIN CRITIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1842-8541  
 

REVISTĂ EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ 
«LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI» 

MOTRU 
 
 

Preşedinte fondator 
Ionel D. Cioabă 

 
 

Preşedinte de onoare 
Conf. Univ. Dr. Ion Popescu-Brădiceni 

 
 

Director 
Prof. Cristina Cioabă 

 
 

Redactor-şef 
Prof. Jana-Daniela Raţ 

 

 

Secretar general de redacţie 
Prof. Radu Cruceru 

 

Redactori:  
Prof. Daniela Pîrvan 

Prof. Florin Raţ, 
Prof. Ilie Tudosie, 

Pr. Prof. Ionel Cioabă, 
Prof.  Poaţă Iulieta 
Prof. Lavinia Buşe, 

Prof. Luminiţa Albici 
Marius Cristinel Costea, 

 

 

Colaboratori 
Ionela-Andreea Trandafir, 
Anca Iacob, Oana Vîrlan 

Iacobescu Roxana-Amalia, 
Sergiu Lupu, 

Iulia Maria Enescu, 
Cristian Iordan,  

Cimpoca Florentina Andreea, 

Concepţie grafică/Design  
Prof. Daniel Murăriţa 

Coperta 
Prof. Daniel Şerban 



4 
NUMĂRUL 31 

 

 
 

Anul V, Nr. 2(31) • Februarie – Martie • 2011  • ISSN 1842-8541 
 

 
• EDITORIAL 
    05. Treziţi-vă Motreni! 
 
• ARTICOLE ŞI STUDII                              
    06 De ce? 
   07 Ion Luca Caragiale  
   10. Pseudomizantropie sau fals eseu de etnogeneză şi etică românească 
   11. Joseph Conrad si colonialismul 
   13. Perspective interdisciplinare în lecţiile de literatură română 
   16. Aspecte metodice privind rezolvarea unor probleme de examen 
   19. Rolul exemplelor şi contraexemplelor în rezolvarea problemelor de analiză matematică 
 
 
• TINERII ŞI CULTURA  
    23. IUBESC 
    24. Apus de soare la mare 
    24. MOTRU 
    28.
    31. Bucuria unui fulg de zăpadă,  
    32. Gânduri despre carte 
    32. BISERICA DE LA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA 
    37. Aspecte locale ale revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu de la 1821 
 
• ŞTIRI LOCALE 
   41. 
• CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT  
   42. 
 
 
 
 

» Ediţie Specială « 
Revista de atitudine Magazin Critic este publicată la iniţiativa unor cadre didactice din 

învăţământul gorjean, membrii activi ai aceste revistei. 



5 
MAGAZIN CRITIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Treziţi-vă Motreni! 
         
Cu tristeţe asist alături de tânăra generaţie la pierderea valorilor 

caracteristice unei naţiuni civilizate. Ca cetăţean al oraşului Motru am avut parte 
de o educaţie modestă, gata  oricând să facă faţă vicisitudinilor oricărui regim 
politic de guvernare. Mă îngrijorează însă astăzi, paradoxal, nu educaţia tinerilor ci 
mentalitatea retrogradă a celor ce conferă educaţia şi mijloacele pragmatice a 
acesteia. 

Am aşteptat, ca „municipiul” Motru să ofere perspective minime de trai 
pentru a mă putea bucura de cei ce îmi vor fi elevi. Nu am rezistat mai mult însă 
de doi ani de la absolvirea studiilor, iar ca familist am fost nevoit să îmi schimb 
domiciliu. Cine se face vinovat de această situaţie dacă nu chiar autorităţile locale 
şi cei ce au îndrăznit să-şi însuşească bunurile comunităţii?  Se înşeală domnii cu 
pricina crezând că ei şi urmaşii lor nu vor întâmpina greutăţi în administrarea 
averilor acumulate ilegal. Lăsând la o parte mânia lui Dumnezeu faţă de aşa zişii 
agnostici semidocţi, timpul le va rezolva pe toate şi istoria a consemnat asta. 

Nu mai vorbim de lipsa de profesionalism de care dau dovadă în elaborarea 
unor  proiecte într-adevăr inedite dar nu  stringente. 

Indignarea mea este şi mai mare când în ciuda celor întâmplate ignoranţa, 
teama şi lipsa de motivaţie constituie câteva din cauzele reale la solidaritatea 
localnicilor. Sper ca acest slogan să constituie un reper pentru o implicare activă a 
tinerilor la viaţa comunităţii locale. 
 

  
Prof. Ionel Cioabă 
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De ce? 
 
De ce? Eternă întrebare! 
De când ne ştim, mereu, de ce? 
De ce-i aşa sărată marea? 
În râuri, sarea, unde e? 
 
De ce goneşte vântul, norii? 
Cât e nimicul, de nimic? 
De ce se duc şi vin cocorii? 
Ce este mare? Ce e mic? 
 
De ce-i aşa albastru cerul? 
De ce e roşu sângele? 
De ce de câini, ades’ ni-i milă, 
însă de oameni nu ne e? 
 
De ce sunt pete chiar şi-n Soare? 
În hăuri, stele, de ce ard? 
De ce-i atâta pace-n floare? 
Să fie, totul, doar hazard? 
 
De ce se-aprind chibriturile? 
De ce nu-i toamna în april? 
De ce, tot cerul se-oglindeşte 
în zâmbetul unui copil? 
 
Ce este Binele sau Răul, 
de ce nu trebuia să-aflăm? 
De ce, din Pomul veşniciei, 
n-am fost lăsaţi ca să gustăm? 
 
Dar ce e Viaţa? Ce-i Lumina? 
Ce sunt uitarea, lacrima, 
speranţa, dragostea, credinţa?… 

De ce se zbate inima? 
 
De ce ne pare viaţa-ntreagă 
doar un brăduţ împodobit, 
un semn zadarnic de orgoliu, 
spre nicăieri în infinit? 
 
De ce? Cumplită întrebare 
ce poate anula orice! 
…De vrei să nu mai faci nimica, 
 întrebă-te întâi: De ce? 
 
De ce – de ce? De unde oare, 
dorinţa oarbă de a şti 
când ştim, cu cât mai mult afla-vom, 
că tot mai mici vom deveni? 
 
Din întrebări vine durerea! 
Suntem cu toţi un trist de ce! 
Când doar tăcerea ne îngână, 
nici un răspuns, nu văd că e! 
 
…Dar mi-a venit, de Sus, în suflet, 
ca un zefir curat şi blând, 
o-înseninare, o-împăcare 
şi-O Voce mi-a grăit în gând! 
 
„Îţi dau, căci mi-ai cerut, copile 
– atât cât ştiu că poţi purta –  
o picătură din oceanul 
fără de ţărm: Cunoaşterea! 
 
Tu vrei să ştii ce este Viaţa? 
E-un Magic dar, nepreţuit! 
Miracolul desăvârşirii, 
fără-nceput, fără sfârşit!… 
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E bucurie şi durere, 
luptă, irepetabil joc, 
dorul de-a fi, de-a şti şi-a face, 
unic şi nevisat noroc! 
 
Lumina-înseamnă Raţiune, 
puterea Spiritului Meu, 
e necuprinsa-Mpărăţie 
şi veşnică precum sunt Eu! 
 
Dar cheia bolţilor Iubirea-i 
şi temelia lui A fi! 
Fără Iubire, Universul, 
în sinea lui s-ar prăbuşi! 
 
Lumina, Viaţa şi Iubirea 
acestea-s Legea – Jocul Meu, 
ce împletesc Un Singur Nume 
zâmbind mereu în curcubeu! 
 
Acum să zicem, cum zic unii,  
că totul nu-i decât un vis! 
Dar Cine oare-atunci visează, 
adânc în Ochiul Lui închis? 
 
Cum s-ar putea să fie Totul, 
un vid etern, nemărginit? 
Ce ar mai fi Nimicul, dacă 
Fiinţa nu s-ar fi ivit? 
 
Eu Sunt Cel Care Sunt din Sine-Mi, 

altfel nicicum nu poate fi, 
Prima şi Ultima verigă 
a unui lanţ de veşnicii!… 
 
Eu Sunt Cuvântul, Adevărul 
primordial şi absolut, 
Gândul de nepătruns din care 
Atotfiinţa s-a născut! 
 
Nonexistenţa nu există! 
La toate le-a fost dat a fi! 
Oricare vis sau nebunie 
cu gândul chiar, poţi construi! 
 
De-aceea, omule, ia seama 
la tot ce speri sau vei gândi… 
De nu acum ci-n altă parte, 
orice, cumva se va-mplini! 
 
…A fi sau a nu fi? Nu asta-i! 
Problema nu-i „De ce?”, ci „Cum?”. 
V-am dat o Rază de Speranţă, 
să nu vă rătăciţi pe Drum! 
 
De veţi urma Această Cale, 
prin Adevăr, veţi moşteni 
Cununa veşnică a Vieţii, 
căci toţi sunteţi ai Mei copii!” 
 

Radu Gorj 

 
Ion Luca Caragiale 

(1852-1912) 
  

                                                                 Prof. Albici Luminiţa 
                                                                 Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
             La  30 ianuarie 2011 s-au împlinit 159 de ani de la naşterea lui I.L. 
Caragiale. Născut în comuna Haimanale (azi I.L.Caragiale, jud. Dâmboviţa), fiul 
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lui Luca- secretar al moşiei mănăstirii Mărgineni, avocat şi magistrat la Ploieşti-şi 
al Ecaterinei, una dintre fiicele bogatului,,comerciant grecesc”din Braşov, Mihail 
Alexovici, învaţă taina scrisului şi a cititului cu părintele Marinache, la biserica Sf. 
Gheorghe din Ploieşti. Urmează clasele primare la Şcoala Domnească din Ploieşti, 
avându-l ca învăţător pe Basil Drăgoşescu, căruia îi va păstra o amintire plină de 
căldură. Frecventează apoi Gimnaziul ,,Sfinţii Petru şi Pavel”, după ce prima clasă 
o absolvise în particular şi cursuri de mimică şi declamaţie la Conservatorul din 
Bucureşti unde îşi va şlefui bogatul său dar natural. O perioadă a ocupat posturi de 
mică importanţă precum cel de copist la Tribunalul de Prahova, sufleor şi copist la 
Teatrul Naţional din Bucureşti, perioadă evocată cu umor în ,,Din carnetul unui 
vechi sufleor”, revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi 
Suceava, redactor la ziarul ,,Timpul” unde îi va avea 
colegi pe Eminescu şi Slavici. Activitatea în presă se 
remarcă prin colaborări la Ghimpele, România literară, 
Universul, Luceafărul, prin conducerea unor publicaţii 
(Alegătorul liber, Naţiunea română) şi prin iniţierea 
altora (Claponul-1877, Moftul român-1893). A debutat 
(1873) în Ghimpele, unde diversele cronici le semnează 
cu pseudonimele Car. Şi Palicar, afirmarea ca scriitor 
producându-se odată cu reprezentarea scenică (1879) a 
piesei O noapte furtunoasă. Până în 1885 scrie comediile 
Conu Leonida faţă cu Reacţiunea, O scrisoare pierdută 
şi D-ale Carnavalului. Activitatea de dramaturg şi-o încheie cu drama Năpasta, 
jucată şi tipărită în acelaşi an. După această dată, scrie mai ales nuvele schiţe şi 
povestiri: Momente şi sciţe-1901; Nuvele şi povestiri-1908. În 1905 se va muta 
împreună cu întreaga familie la Berlin, dar va ţine în permanenţă legătura cu ţara 
prin prieteni şi ziarele româneşti. În 1907, ziarul vienez Die zeit publică pamfletul 
1907, semnat Un patriot român, care apare integral în toamnă, sub titlul 1907, din 
primăvară până-n toamnă, unde denunţă cumplitele crime săvârşite asupra 
ţărănimii. În iunie 1912 Caragiale moare subit în locuinţa sa de la Schöneberg-
Berlin. Corpul îi este adus în ţară şi înhumat la cimitirul Bellu, alături de 
Eminescu.      

Opera celui mai mare dramaturg român, considerat pe bună dreptate,,un 
Moliére al românilor” oferă imaginea a două universuri distincte: unul comic şi 
altul tragic. Prima însuşire artistică, cea comică o întâlnim în comediile sale, în 
Momente şi schiţe, iar cea de-a doua , cea tragică, în Năpasta şi în nuvelele sale în 
care întâlnim elemente psihologice cu numeroase influenţe naturaliste (O făclie de 
Paşte, În vreme de război, Păcat, La hanul lui Mânjoală).  

Caragiale este ,,un observator lucid şi exact”1, materialul observaţiilor sale 
fiind caracterele tipice ale epocii în care a scris. Caragiale este în literatura română 
un scriitor moralist care îşi ironizează personajele, îngroşându-le trăsăturile pentru 
a provoca hazul. În comediile sale dramaturgul român satirizează lumea burgheză 
                                                
1 Şerban Cioculescu, în vol. Istoria literaturii române moderne, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944 
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în drumul ei spre vârful piramidei sociale, iar în schiţe înfăţişează o lume 
pitorească în reprezentările ei publice şi particulare vizând: viaţa de familie, 
şcoala, justiţia, presa, micul funcţionar, high-life-ul…, punând accent pe contrastul 
dintre esenţă şi aparenţă. Personajele lui Caragiale sunt comice, provoacă râsul, 
destinderea şi îngăduinţa, prin limbajul lor, situaţiile în care sunt puse şi chiar prin 
numele lor care indică caracterul, originea sau rolul lor în desfăşurarea 
evenimentelor. Rămân în memoria noastră personaje ca poliţaiul Pristanda 
serviabil şi supus că are,,famelie mare, remuneraţie mică, după buget”, 
Trahanache ce mimează ramolismentul pentru a putea acţiona la momentul 
oportun şi a veni cu,, una şi mai  boacănă”, Pampon, Crăcănel, jupân Dumitrache- 
încornoraţii simpatici, Didina Mazu, Miţa Baston, Zoe, Ziţa-femeile cochete ţi 
adulterine care suferă din ,,amor”, Caţavencu-incisiv şi virulent când deţine 
obiectul şantajului, dar umil şi supus când este învins, Rică, Tipătescu, Nae 
Girimea, Chiriac- amorezi neliniştiţi. Citindu-l pe Caragiale îţi dai seama că el 
depăşeşte filele cărţii, personajele sale trăiesc şi în afară, în lumea reală, le 
întâlneşti peste tot şi nu te mai saturi să-i reiei replicile ce-ţi stăruie în minte.   

În nuvele, Caragiale trece la analiza stărilor de conştiinţă, la investigarea 
adâncurilor sufleteşti. În structura morală a eroilor săi se acumulează reflexe 
naturaliste ce creează eroi sadici criminali, marcaţi de tare ereditare. Acestor 
nuvele psihologice li se adaugă prozele în care Caragiale sondează zonele 
fantasticului, probabil sub influenţa lui E. A.Poe. În La  hanul lui Mânjoală şi 
Calul dracului creează o atmosferă ce stă sub semnul irealului, iar în  Kir Ianulea 
,într-o atmosferă balcanic-orientală, înfăţişează superioritatea femeii asupra 
diavolului. 

,,Întotdeauna, claritatea operei lui Caragiale ascunde în sine o ambiguitate: 
complicarea barocă merge mână în mână cu simplificarea şi esenţializarea. Este o 
operă animată de neînţelegeri, zvonuri false, calomnii, delaţiuni anonime: 
personajele se deghizează la propriu sau păstrează mereu o inepuizabilă 
prospeţime pentru că el este mai puţin artificiu tehnic, cât o situaţie existenţială 
(...) Caragiale ne-a lăsat o operă relativ restrânsă, dar pe care a umplut-o cu lumea 
largă, cu lumea largă a problematicii umane fundamentale, pe care a abordat-o şi 
din perspectiva greutăţii ei specifice, dar şi din aceea a implicaţiilor fatale ale 
datului inefabil al individualităţii. Umplută cu această lume, el ne-a redat opera 
îmbrăcată în haina unei expresii atât de acuzat originale, încât ţinteşte spre 
supraindividualul de esenţă muzicală”2     

I.L.Caragiale a fost un om de teatru complet: autor, regizor, interpret, 
teoretician, cronicar dramatic, director de trupă etc. Victor Ion Popa scria, în 1931, 
că stilul lui Caragiale este singura tradiţie serioasă şi definitiv acceptată de teatrul 
românesc. Pe plan european, el a creat unul dintre stilurile care, mai târziu, va 
orienta într-o direcţie importantă teatrul modern.  

                                                
2 Mircea Tomuş, Opera lui IL.Caragiale, Ed. Minerva, Bucureşti, 1977, P.388-391 
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Pseudomizantropie sau fals eseu de etnogeneză şi etică românească 

 
                                                                                     Prof. TUDOSIE ILIE 

  
 Trăind în cercul nostru (mioritico-balcanic) strâmt, norocul ne ocoleşte 
adesea şi nu atât din vina altora, cât mai ales a modului original în care, de 
veacuri, ne rostuim existenţa la porţile Orientului. 
 Ereditatea noastră încărcată (progenitură de origine romană) peste care s-
au insinuat violent numeroase hoarde barbare, aciuate vremelnic sau definitiv în 
arealul nostru valah) şi odiseea supravieţuirii sub diverse stăpâniri, cu tot ceea 
presupune ea: obedienţă, umilinţă, promiscuitate etc, ne-am pervertit, se pare, 
iremediabil sufletele şi comportamentul. 
 Giantă latină, plămădită miraculos în umbra Bizanţului, n-am preluat nimic 
din strălucirea de odinioară a acestuia, aventura etnogenezei noastre apropiindu-ne 
mai mult de plebea uliţelor din Fanar, avidă de circul ieftin şi mulţumită cu pâinea 
aruncată drept pomană peste zăplaz de mai marii zilei. 
 Creştinismul nostru primar, asimilat, zice-se, în primele secole ce au urmat 
jertfei Mântuitorului (personal cred că dreapta credinţă s-a statornicit la noi după 
marile migraţii şi sub înrâurirea Constantinopolului), se reduce în bună parte la 
ipocrizia şi egoismul (să moară şi capra vecinului), îmbuibarea strângătorilor de 
averi pe căi oculte, ridiculizarea preoţilor (unii chiar o merită), bigotism dus până 
la iraţional etc. 
 Guralivi şi de nimic ducem cu noi fără de voie blestemul imposibilităţii de a 
evada din ceea ce unii numesc, inspirat sau doar ironic, fabulos spirit, în realitate 
un amestec bizar de trăiri şi gesturi caracterizat prin fatalism mioritic, şmecherie, 
oportunism, tentaţia mereu neostoită de a ne suspecta şi dispreţui reciproc, reacţia 
viscerală de a persifla şi înjura şi, nu în ultimul rând, prin acea subită miopie când 
e vorba de bârna din proprii noştri ochi. 
 Predestinaţi a ne pe(trece) în arealul balcano-mioritic, nu-i de mirare că 
moştenim genetic felul de a fi, năbădăios şi şmecheresc, al lui Păcală şi Nastratin, 
dar şi aceea de resemnare în faţa neantului, evidenţiată de protagonistul Mioriţei 
prin gestul de abandonare senină în braţele celei numită de el a lumii mireasă. 
 Inconştienţi sau doar copleşiţi de valul implacabil al sorţii, ne-am ţinut, se 
vede, la distanţă de spiritul cu adevărat fabulos al urmaşilor lui Homer şi Aristotel 
care au înnobilat prin fabuloasa lor cultură şi civilizaţie cealaltă parte de 
Peninsulă, aflată mai la sud de Balcani. 
 În ultimi 20 de ani de aşa zisă tranziţie, tot muncind cu sârg, dar fără noimă 
(Noi muncim, nu gândim, glăsuia protestator o nefericită lozincă 
postdecembristă), am avansat voiniceşte până către genunchiul broaştei şi ocupăm 
cu mândrie poziţii tot mai înalte în ierarhiile continentale şi globale privind 
sărăcia, mortalitatea infantilă, incidenţa unor maladii, violenţa în şcoli, 
analfabetismul şi incultura, birocraţia şi corupţia, procentul scandalos al 
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sfertodocţilor, doctori şi doctoranzi în diverse domenii, numărul exagerat de mare 
al instituţiilor de învăţământ superior fără prestigiu şi fără valoare etc. 
 La tot pasul ne întâmpină manelele, fudulia, mitocănia şi prostia ce se 
îngemânează  grotesc în spectacolul cotidian oferit de teribilismul băieţilor de 
băieţi, demagogia politicienilor, vânzoleala parveniţilor ( parveniţi, dar mulţi!) cu 
morgă de persoană importantă ce populează până la saturaţie o anume faună 
socială, oportunismul descurcăreţilor şi, nu în cele din urmă, circul indecent al 
fâţelor cu fiţe de vedete care au pus stăpânire pe  micile ecrane. 
 Privitor ca la teatru, constat, cu resemnată dezamăgire că societatea umană, 
în pofida jertfei divine a Mântuitorului, a rămas, de cel puţin două milenii, 
neschimbată în resorturile ei fundamentale. 
 De-o parte bogăţia cea splendidă şi vastă, adună cel mai adesea fără vreun 
merit şi nu de puţine ori, cu preţul nefericirii altora, iar de cealaltă parte sărăcia şi 
umilinţa oropsiţilor de soartă, împăcaţi cu gândul că geniul morţii îi va căuta pe 
toţi fără părtinire, către tărâmul echităţii absolute, acolo unde nu există nici 
întristare, nici suspin. 
   Sărac cu duhul cum mă ştiu şi fără speranţa de a moşteni postum vreun 
colţişor din împărăţia cerurilor, mă simt irezistibil atras de spaţiul meu terestru 
numit România şi preţuiesc necondiţionat miile de anonimi, conaţionali care 
trudesc cinstit pentru supravieţuirea lor şi prosperitatea ţării, contribuind, cu sau 
fără  voie, şi la înavuţirea ciocoilor du bodyguarzi. 
 Convingerea că printre milioanele de anonimi există numeroşi români 
modeşti, cinstiţi şi competenţi care ar putea schimba ceva în ţara noastră, dacă 
vom ajunge vreodată la sublima înţelepciune de a ne preţui şi promova cinstit şi 
responsabil valorile, îmi întăreşte speranţa că nu este totul pierdut. 
  

 
Joseph Conrad si colonialismul 

 
Prof. Pîrvan Daniela 

 
 „Inima întunericului“, de Joseph Conrad, încă ofensează spiritul justiţiar al 
postcolonialiştilor. Romanul sta la baza scenariului unui film clasic: "apocalypse 
now", de francis ford coppola. cu deplasarea locului actiunii, din congo in viet-
nam, în timpul razboiului.Conrad denunta in roman colonialismul, nu orice fel de 
colonialism, ci pe cel pe care l-a cunoscut direct şi personal. Este vorba de fostul 
Stat Liber Congo, devenit in 1890 proprietate personală a regelui Leopold al II lea 
al Belgiei. Un personaj tenebros, un monstru prin tratametul barbar aplicat 
africanilor( le tăia chiar mâinile drept pedeapsă) şi un hot internaţional ( a jefuit 
fără milă, într-o veselie această ţară. Şi graţie cărţii lui Conrad( dar şi altor 
intervenţii) în 1908, atrocităţile patronate de regele-bandit au fost larg mediatizate 
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şi i s-a retras acestui tâlhar "scumpa lui proprietate". Nu poţi pune eticheta de 
"incorect" unui mare scriitor , pentru că aşa l-ar fi caracterizat postcolonialiştii, 
proveniţi din aceeaşi samanta genetică din care a aprut infamul Leopold. 

„Inima Întunericului“ e poate cea mai controversată carte a lui Joseph 
Conrad, scriitorul polonez care înainte să scrie un rând în engleză a cutreierat 
porturile lumii timp de 20 de ani. Cruzimea şi haosul unui ţinut străin şi 
înspăimântător, continentul negru şi ostil, au bruscat sensibilităţile 
contemporanilor şi continuă să intrige şi azi, deşi pe temeiuri diferite. Principalele 
critici care i se aduc azi lui Conrad vizează privirea tipic occidentală cu care 
autorul a ales să dezvăluie inima continentului african, unghi taxat de mulţi 
intelectuali devotaţi studiilor postcoloniale ca fiind viciat de prejudecăţi rasiste.  
Supus azi unui rechizitoriu care se legitimează prin raţiuni politice, romanul lui 
Conrad a trecut, de-a lungul vremii, prin filtre critice cum nu se poate mai variate 

 Descinderea în teritoriul tenebrelor, în care teama, nesiguranţa şi 
necunoscutul spulberă normele uzuale de vieţuire nu numai a individului cu 
semenii săi, ci chiar a sinelui cu sine, a alimentat o plajă generoasă de interpretări 
psihanalitice. Cunoscut este însă faptul că multe dintre ungherele care generează 
angoasă în cartea lui Conrad au fost explorate de scriitor însuşi, îmbarcat pe o 
navă franceză, finanţată de Societé Anonyme pour le Commerce de Haut Congo. 
Călătoria în Congo, din 1890, l-a zguduit pe polonezul călit deja în nenumărate 
voiajuri pe mările şi oceanele lumii. I-a slăbit sănătatea, şi aşa fragilă, şi l-a 
apropiat de punctul terminus al incursiunilor în cele mai îndepărtate porturi. 
Trăirile pe care i le-a declanşat descinderea în Congo sunt consemnate într-un 
jurnal de călătorie, transformat apoi în această carte neliniştitoare.  

În scurtă vreme s-a apropiat de uscat, lăsând în urmă o carieră de om al 
mării. Văzuse Indiile de Vest, porturile Australiei, insulele Pacificului de Sud, 
Malaiezia, America de Sud şi Africa şi la 36 de ani s-a retras într-un sătuc 
englezesc, la Ashford, în comitatul Kent, s-a căsătorit şi a început să scrie. Primul 
roman publicat a fost „Almayer’s Folly“ (1894), urmat de „An Outcast of the 
Islands“ (1895). „Un avanpost al pro-gresului“, „Negrul de pe Narcis“, „Lord 
Jim“, „Typhoon“ şi „Inima întunericului“ sunt cele mai citite cărţi ale lui, toate 
scrise în perioada pe care criticii o văd de maximă creativitate, în intervalul 1895-
1903. John Galsworthy, pe care l-a întâlnit pe când conducea vasul Torrens, din 
Australia către Africa de Sud, i-a fost prieten devotat, la fel ca şi H.G. Wells, iar 
despre engleza pe care a inventat-o Conrad se spune că a imprimat romanului 
britanic impulsul decisiv al modernităţii. 
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Perspective interdisciplinare în lecţiile de literatură română 

                                                                                     Prof. Albici Luminiţa 
                                                                                      Şcoala Generală Nr.1 Motru 
 
        Trăind într-o lume supusă schimbării, învăţământul românesc nu poate face 
excepţie şi, de aceea, este  necesară o orientare spre o formare interdisciplinară a 
personalităţii elevului. În învăţământul modern activităţile interdisciplinare  s-au 
impus ca o necesitate pentru a răspunde cerinţelor educaţionale ale societăţii 
actuale.   
 ,,Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu 
privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o 
convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.”(C. 
Cocoş,1996) 
         Activităţile interdisciplinare au un pronunţat caracter formativ. Ele 
contribuie la implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare, la dezvoltarea 
gândirii creative a acestora, la dezvoltarea spiritului de echipă, la aplicarea în 
practică a noţiunilor dobândite în cadrul lecţiilor, la cultivarea diverselor 
aptitudini. În cadrul lecţiilor interdisciplinaritatea are multiple avantaje: - clarifică 
o tema făcând apel la mai multe discipline; - permite aplicarea noţiunilor în 
domenii diferite; - creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare.   
În realizarea unor lecţii interdisciplinare, profesorul trebuie să dea dovadă de 
imaginaţie măiestrie şi pricepere pentru a găsi conţinuturile comune disciplinelor 
de învăţământ în vederea atingerii obiectivelor propuse. 
În cadrul unei lecţii cu tema ,,Textul literar- nonliterar” am încercat să abordez din 
perspectivă interdisciplinară această temă. Am ales textul literar ,,În Munţii 
Neamţului”de Calistrat Hogaş şi materiale de documentare (material turistic 
pentru zona Neamţului). Elevii au primit fişe cu fragmente din aceste texte şi au 
răspuns la întrebări referitoare la:   
- Prezenţa autorului (caracterul subiectiv-obiectiv al descrierii) 
- Structura diferită a textelor: - succesiunea de tablouri în ordine cronologică, 
spaţială în textul literar; - logica structurării  materialului turistic fiind aceea a 
itinerarului propus de autor; 
- Modalitatea diferită de utilizare a limbajului: lexicul textului literar aparţine 
stilului artistic, iar cel al materialului turistic aparţine stilului publicistic (text, 
hartă, semne convenţionale, fotografie). După vizionarea unei prezentări Power 
Point despre zona Neamţului şi făcând apel la cunoştinţele de geografie ale 
elevilor, aceştia vor realiza o călătorie imaginară în această zonă geografică fixând 
pe o hartă şablon aspecte legate atât de încadrarea geografică, de locuri, cât şi de 
ocupaţii şi relaţii umane. Legat de istoria acestor locuri, elevii au făcut legătura cu 
opera literară ,,Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi aducându-şi aminte că 
Sobieski, regele Poloniei a dorit să cucerească Cetatea Neamţului şi a fost 
impresionat de curajul moldovenilor. Am împărţit elevii în patru grupe, realizând 
cercul pe roluri: 
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Pictorii I - Dacă  aţi fi pictori şi va trebui să redaţi o imagine în baza textului - ce 
veţi reprezenta pentru a transmite mesajul aşa cum se desprinde din textul literar? 
Pictorii II - Dacă  aţi fi pictori şi va trebui să redaţi o imagine în baza textului - ce 
veţi reprezenta pentru a transmite mesajul aşa cum se desprinde din textul 
nonliterar? 
Jurnaliştii I - Dacă v-aţi întâlni cu scriitorul Calistrat Hogaş ce l-aţi întreba după ce 
aţi studiat opera sa? 
Jurnaliştii II – Dacă v-aţi întâlni cu cel care a realizat un ghid turistic ce l-aţi 
întreba? 
             Cu elevii clasei a VI-a, am realizat un proiect de evaluare interdisciplinară 
,,Figura lui Ştefan cel Mare în literatură şi istorie”. Am realizat acest proiect în 
colaborare cu profesorul de istorie care a furnizat elevilor date despre 
personalitatea istorică a lui Ştefan cel Mare. Obiectivul pe care l-am urmărit a fost 
acela de a contura personalitatea lui Ştefan cel Mare prin prisma lecturilor şi de a 
realiza o imagine completă a marelui domnitor. 
În realizarea acestui proiect am avut la dispoziţie următoarele materiale: 
- cronica ,, Letopiseţul Ţării Moldovei”de Grigore Ureche 
- romanul,, Fraţii Jderi” de Mihail Sadoveanu    
- legendele în versuri ,,Daniel Sihastru” şi ,,Muma lui Ştefan cel Mare” de 
Dimitrie Bolintineanu 
- legenda în proză ,,Stejarul din Borzeşti” de Eusebiu Camilar 
-poezia ,,Imn lui Ştefan cel Mare” de Vasile Alecsandri  
- poezia-cântec ,,La înmormântarea lui Ştefan” de Şt. O. Iosif 
- cântec popular ,,Ştefan, Domn!”  
Elevii au fost împărţiţi în patru grupe, fiecare grupă având un lider şi o temă dată. 
Am stabilit că proiectul final va fi prezentat oral de către fiecare grupă. Pentru 
pregătirea proiectului au avut la dispoziţie 2 săptămâni. Temele pentru fiecare 
grupă au fost următoarele: 
Grupa I - Personalitatea lui Ştefan cel Mare în istorie; 
Grupa II - Ştefan cel Mare –portret fizic şi moral; 
Grupa III - Ştefan cel Mare în literatură; 
Evaluarea s-a realizat pe parcursul a două ore, în sala de clasă pe care am 
amenajat-o cu postere, afişe, portrete ale domnitorului realizate de către elevi şi 
desene inspirate din lecturile studiate. I-am sfătuit pe elevi să fie atenţi la modul de 
prezentare al colegilor din fiecare grupă (exprimare corectă, material diversificat, 
originalitate), să pună întrebări şi dacă este cazul să aducă completări.   
Elevii au fost competitivi, s-au informat din diverse surse, au avut o imaginaţie 
bogată şi au realizat bine temele propuse.    
Proiectele finale ale elevilor au fost: 
Grupa I - Personalitatea lui Ştefan cel Mare în istorie 

 Fragmente din lecturi istorice 
 Un tablou al lui Ştefan cel Mare pe câmpul de luptă 
 Un album cu poze intitulat,, Ştefan cel Mare în istorie” 
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 Un poster cu anii de domnie, lupte importante, ctitorii şi mormântul   
 Cântecul ,,Ştefan Domn!” 
 Bibliografie 

Grupa II - Ştefan cel Mare –portret fizic şi moral 
 Fragmente din cronicile vremii care ilustrează portretul domnitorului 
 Un poster cu expresii care prezintă trăsăturile fizice şi morale ale 

domnitorului 
 Desene care înfăţişează figura domnitorului  
 Compuneri cu tema Ştefan cel Mare şi Sfânt 
 Bibliografie  

Grupa III - Ştefan cel Mare în literatură 
 Legende ilustrate despre Ştefan cel Mare 
 Finaluri de lecturi schimbate, povestirea unor lecturi din perspective 

diferite: a prietenului lui Ştefan, a mamei domnitorului 
 Prezentare de cărţi care înfăţişează figura domnitorului 
 Un poster cu lecturi literare despre Ştefan cel Mare 
 Un interviu imaginar luat lui Ştefan cel Mare 
 Bibliografie 

Fiecare membru al grupului a răspuns, a dat explicaţii şi a fost pus în situaţia de a 
răspunde întrebărilor adresate de elevi. Interdisciplinaritatea pune elevul în situaţia 
de a gândi, de a emite judecăţi de valoare, de a sintetiza şi a pune în practică 
noţiunile dobândite. Această metodă de evaluare are un caracter formativ şi am 
observat că elevii au mai multă încredere în ei reuşind să exprime mai uşor ceea ce 
ei înşişi au realizat. 
 
Bibliografie 
 
Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, 1996 
Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica Modernă, Editura Dacia, 2001 
Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Dacia,2002  
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Studiu de specialitate: 
Aspecte metodice privind rezolvarea 

unor probleme de examen 
 

        Prof.  Poaţă Iulieta 
                                             Şcoala cu clasele  I-VIII  ’’ŞTEFAN  CEL  MARE’’ 

                                                        Loc. Cetatea de Baltă, Jud.  Alba 
 
 Examinarea candidaţilor la admiterea în învăţământul superior, prin 
sistemul de teste grilă, îl pune pe acesta în faţa unui registru tematic larg, divers, 
cu variate grade de dificultate. 
 Poate candidatul să puncteze fără să rezolve sarcinile date !? Iată o 
posibilitate la care se gândesc şi cei care alcătuiesc testele, cât şi cei care le 
rezolvă. 
 Şansa este de partea candidatului cu o atitudine activă, capabil să facă rapid 
conexiuni. Rezultatul depinde, în mare măsură, de acumulările sale teoretice, de 
antrenamentul în rezolvarea problemelor, de starea de spirit, de imaginaţia, de 
inspiraţia şi mobilitatea tematică, de inventivitatea, de şansa, de capacitatea de a 
gestiona eficient timpul de examen. 
 Rezolvarea sarcinilor de lucru este laborioasă, necesită rigoare deosebită şi 
timp bine proporţionat. 
 Însă, în unele situaţii, răspunsul corect se poate selecta prin valorificarea în 
mod abil a unei părţi din premisele problemei, prin particularizări convenabile sau 
testări punctuale. 
 Expunem, în continuare, două variante de rezolvare a unor probleme. 

 Varianta 1 se referă la rezolvarea matematică, în totalitate, completă, şi 
apoi selectarea răspunsului corect. 

 Varianta 2 are în vedere evaluarea alternativelor de răspuns, din listă, prin 
comparare cu cerinţele problemei, fără rezolvare propriu-zisă. 

    Exemplele sunt alese din portofoliul de probleme utilizat la selectarea şi 
redactarea celor pentru problemele de concurs. 
 

1. Exemplul 1 

Dacă   




















 1

232log
1

23log0
2

1

2

1
2

2
2

2 x
xx

x
xxRxB

x
x

x
x

, atunci: 

             a) )2,1()0,1()5,( B   ;    b)  )2,0()0,1( B   ;  c)  )0,
2
1(B   ; 

             d)  ),1()2,( B               ;    e)  )7,5()3,1()1,3( B     ;     
                       Admitere, A.S.E. Bucureşti 
 
Soluţie: 
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V1: Evident,     Rx
x

x ,21
2

2 .   

 

Se obţin inegalitaţile:















)3(;1
1

232
1

23 0
)2(2)1(2

x
x

xx
x

xx
 

Inegalitatea (1) devine 0
)1)(1(

)5)(2(





xx
xxx    ,  cu soluţia      2,10,15,1 S  

Din (2),  rezultă 0
1

)2)(12(





x
xx  , cu soluţia   






 ,21,

2
1

2S  

Obţinem 





 0,

2
1

21 SSB   ,  răspunsul corest este c) 

V2: Stabilim varianta corectă prin eliminare 
a) Pentru Bx  6  , nu se verifică condiţia (2), 
b) Pentru Bx  1  , nu se verifică condiţia (3), 
d) Pentru Bx  2  , nu se verifică condiţia (2), 
e) Pentru Bx  2  , nu se verifică condiţia (2). 
    Deci, răspunsul corect este c) 
Obs. Răspunsul corect se stabileşte doar din condiţiie (2) şi (3), de existanţă, fără a 
rezolva inecuaţia logaritmică. 
 

2. Exemplul 2 
Se consideră ecuaţia: 

 ,,,,0 Rrqp
pxrq

qpxr
rqpx







 cu rădăcinile 321 ,, xxx . 

Dacă rădăcinile sunt reale, fie 



3

1

2

k
kxS . 

Atunci: 
a)  22 23 qpS  ; b) 22 522 qpqpS  ;   c) 222 rpS  ; d) 222 rqpS  ; e) 

222 rqpS   
                      Admitere , Management 
Soluţie: 
V1: Ecuaţia se transformă succesiv,   







0
pxrq

qpxr
qrpxqrpxqrpx




 0
111

)(
pxrq

qpxrrqpx




 0
001

)(
qpxqrq

rqrpxrqrpx

   0)())(()( 2qrqpxrpxqrpx
  0)2()( 2222  qprqprqrpxqrpxqrpx . 
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Rădăcinile fiind reale trebuie ca:   04)2( 2222  qprqprqrpqrp
0)(3 2  qr   ,   qr   

Soluţiile ecuaţiei sunt: qpqrpx 21    ,  qpxx  32   ,  de unde  
 22 23 qpS   , răspunsul este a) 

V2: Răspunsul se poate stabili prin particularizare. Luând 1,0  qrp , care 

respectă condiţiile enunţului, ecuaţia devine succesiv:  0
11

11
11


x
x

x
  ,  

   012 2  xx  ,  cu soluţiile:  21 x   ,  132  xx . 
Obţinem 6S . Particularizând şi lista de răspunsuri se stabileşte că răspunsul 
corect este a). 
 

3. Exemplul 3 

Să se calculeze     
x

xxxl n

n

x
2

2

2
cos

sin1...sin1sin1lim 





 

a)  !nl     ;  b) 2)!(nl    ;  c)   nl 2    ;  d)  n

nl
2

!
   ;  e)  

2
1

l   ;  f)  l  

 Admitere, Universitatea Politehnică Bucureşti 
Soluţie: 

V1:  






 













 


 y
y

x
xl

k

y

n

k

k

x

n

k 2012

2
1 sin

cos1lim
cos

sin1lim


  (S-a notat xy 
2
 ) 

Dar,    





 

 y
yyyy

y
y k

y

k

y 2

12

020 sin
cos...coscos1cos1lim

sin
cos1lim     

           
  2cos1sin

cos1cos1lim 20

k
yy

yyk
y








  n

nl
2

!
  , răspunsul corect este d) 

V2: Pentru 3n  răspunsurile din listă sunt distincte. Obţinem 
      

x
xxx

x
x

x
x

x
xxxl

xx
2

2

2

2

2

2

6

32

2
cos

sinsin1sin1
cos
cos

cos
sin1lim

cos
sin1sin1sin1lim 











 

Dar, 
2
1

)sin1(cos
)sin1)(sin1(lim

cos
sin1lim 2

2

2

2








 xx
xx

x
x

xx 
  

4
3

 l  , răspunsul corect este d). 

 
Obs. S-a constatat că elevii care au avut astfel de alternative în abordarea 
problemelor de  examen au avut randament mai ridicat. 

 

 
 

 



19 
MAGAZIN CRITIC 

         Studiu de specialitate: 
Rolul exemplelor şi contraexemplelor în rezolvarea 

problemelor de analiză matematică 
            Profesor Poaţă Iulieta 

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

 
Exemplele şi contraexemplele au rolul de a atrage atenţia asupra valabilităţii 

afirmaţiilor matematice, asupra unor teoreme sau reciprocele acestora, asupra unor 
proprietăţi în raport cu anumite operaţii. 

Pentru prezentarea definiţiilor (în formula standard cu gen proxim şi 
diferenţă specifică), elevul poate recurge la reprezentări intuitive, personale sau 
poate găsi fără dificultate, exemple şi contraexemple simple. 

Rezolvarea acestei sarcini se poate face prin mai multe strategii, una dintre 
ele fiind alegerea anumitor elemente concrete din sfera noţiunii de gen proxim şi 
verificând dacă acele elemente au sau nu proprietăţile din diferenţa specifică. Dacă 
da, atunci am găsit exemple, dacă nu au proprietăţile din diferenţa specifică, atunci 
am găsit contraexemple. 

Găsirea exemplelor se face, deseori, pe baza reprezentărilor intuitive, care 
există pentru elementele noţiunii de gen proxim. 

Pentru enunţurile teoremelor, rolul exemplelor şi contraexemplelor este 
diferit de cazul definiţiilor, găsirea lor presupune unele strategii diferite, alegând 
de regulă variantele cele mai simple, existând, desigur, şi trăsături comune. 

A da un exemplu revine la a particulariza un rezultat general sau la a 
evidenţia anumite proprietăţi în raport cu o definiţie prezentată. (Exemplu de 
număr raţional, exemplu de funcţie injectivă sau surjectivă, exemplu de funcţie 
monotonă, pară sau impară, exemplu de funcţie satisfăcând teorema lui Rolle, 
exemplu de funcţii cu proprietatea lui Darboux, etc.). 

Contraexemplele sunt, de fapt, exemple, dar într-un context special; de 
altfel, orice exemplu poate genera un contraexemplu. Pentru a arăta că o implicaţie  
p(x) q(x) , Mx nu este adevărată, este suficient de indicat un element Mx 0

pentru care propoziţia )( 0xp  este adevărată, dar propoziţia )( 0xq  este falsă. 
În metoda de lucru aleasă subliniem importanţa contraexemplelor în 

stabilirea valorii de adevăr a unei anumite propoziţii. Pentru a adânci conceptele 
de bază ale analizei matematice, căutarea exemplelor şi contraexemplelor este 
extrem de instructivă pentru fixarea diverselor noţiuni şi trebuie practicată la 
fiecare lecţie. Exemplele şi contraexemplele se referă, în mare parte, la programa 
şi manualele de liceu. 

Exemple.  
1) Fie RM  , p(x) = predicatul pe R exprimat prin 0)2)(1(  xx  şi  

q(x) = predicatul pe R exprimat prin apartenenţa lui x la mulţimea {1, 2, 5}. 
Evident p(x) q(x).  
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2) Dacă A este mulţimea funcţiilor derivabile f:D→R şi B este mulţimea 
funcţiilor continue g:D→R ( D R ), atunci A B conform unei teoreme 
binecunoscute. Dar A ≠ B şi pentru a demonstra aceasta, este necesar un 
contraexemplu (astfel, luăm D = R şi  f : D → R, xxf )(  ). 

Să ne oprim mai întâi la definirea unor operaţii şi proprietăţi ale funcţiilor, 
considerând următoarele exemple: 

3) Este definită funcţia – sumă (f + g), funcţia – diferenţă (f – g), funcţia – 

produs (f . g) şi funcţia – cât 







g
f  , unde  ),0: f  → R şi xxf )( ; )0,(: g

→R şi 
x

xg



1)( . 

Răspuns: În definiţia funcţiilor: gf  , gf  , gf  , 
g
f  intră condiţia ca 

funcţiile f  şi g  să aibă acelaşi domeniu de definiţie; deci, nu se poate defini nici 
una din cele patru funcţii. 

4) Este definită suma funcţiilor: 
    1,01,0: f  ,  2)( xxf   
    1,01,0: g  , xxg )(    ? 

           Răspuns: Fie RA  şi  RB   şi două funcţii  BAf :  şi BAg : .  
Pentru ca această sumă să fie definită trebuie ca Bxgxf  )()( ,   Ax .   
În exemplul prezentat, se observă că această condiţie nu este îndeplinită. 

5) Este pară funcţia   Rf  3,1: ,  4)( xxf    ? 
Răspuns: O funcţie  RDRDf :  este o funcţie pară dacă D  este o 

submulţime simetrică faţă de origine şi Dxxfxf  ,)()( . Se observă că 
 3,1  nu este o submulţime simetrică faţă de origine, înseamnă că nu se poate 
pune problema parităţii funcţiei date. 

6)  Funcţia RRf : , 1)( 3  xxf , nu este nici pară nici impară (nu verifică 
nici una din cele două definiţii privind paritatea sau imparitatea unei funcţii, deşi R  
este o mulţime simetrică faţă de origine). 

7) Are orice funcţie periodică perioadă principală ? 
Răspuns: O funcţie reală  RDRDf :  se numeşte periodică de 

perioadă T, dacă pentru orice  Dx , avem DTx  ,  DTx   şi  )()( xfTxf  . 
Dacă există o cea mai mică perioadă strict pozitivă, aceasta se numeşte 

perioadă principală a lui  f . 
În manualul de clasa a XI-a  este dat contraexemplul, funcţia lui Dirichlet, 

RRf :  
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irationalestexdaca
rationalestexdaca

xf
,0
,1

)(  

care este o funcţie periodică, având ca perioadă orice număr raţional DTx  , 
deoarece dacă x este raţional (respectiv iraţional), atunci Tx şi  Tx  sunt la fel 
şi  )()( xfTxf  . 

Dar în mulţimea numerelor raţionale nu există na  cel mai mic număr strict 
pozitiv, deci nu există perioadă principală. 

Trecând în cadrul unui alt capitol (continuitatea funcţiilor), putem afirma că 
funcţia lui Dirichlet nu este continuă în nici un punct  Ra  

8) Este periodică funcţia constantă, RRf : , cxf )( , c un număr dat? 
Răspuns: Orice număr real 0T  este perioadă, deci funcţia este periodică. 

În continuare, vom studia comportarea unora din proprietăţile funcţiilor în raport 
cu operaţiile de adunare, înmulţire, înmulţirea cu un scalar şi compunere, prin 
următoarele probleme: 

9) Suma, produsul a două funcţii injective este o funcţie injectivă ? 
Răspuns: 
Contraexemplu: Fie funcţiile injective RRf : , xxf )( , RRg : , 

1)(  xxg . Suma lor RRgf  : , 1)()(  xgf  nu este injectivă. Produsul lor 
RRgf  : , xxxgf  2)()(  nu este injectivă. 

10) Dacă f  este surjectivă şi 0 , atunci f  este surjectivă ? 
Răspuns: 

Contraexemplu: Fie ]1,0[]1,0[: f , xxf )(  o funcţie injectivă şi 
3
1

 .  

Atunci  ]1,0[]1,0[:
3
1

f , xxf
3
1)(

3
1

  nu este surjectivă, deoarece există în 

codomeniu elementul 1, fără să existe un element x din domeniul de definiţie 

pentru care x
3
11  . 

11) Suma a două funcţii periodice este o funcţie periodică ? 
Răspuns: 
Dacă funcţiile au o aceeaşi perioadă atunci suma este periodică de aceeaşi 

perioadă pentru că:      TxgTxfTxgf  )(  =   )()()( xgfxgxf  . 
Dacă funcţiile nu au aceeaşi perioadă atunci suma lor poate să fie o funcţie 
neperiodică, de exemplu, fie RRf : , xxf sin)(  , care este periodică, de 
perioadă principală 2  şi RRg : , 2sin)( xxg  , periodică, de perioadă 

principală 
2

2 . Suma lor RRgf  : , xxxgf 2sinsin)()(   nu este 

periodică. 
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12) Clasa funcţiilor polinomiale este închisă relativ la compunere, adunare şi 
înmulţire (dar nu şi la inversare). 

Într-adevăr, funcţia polinomială RRf : , 3)( xxf   este bijectivă, dar inversa ei 
RRf  :1 , 31 )( xxf   nu este polinomială. 

13) Şir monoton care nu este mărginit 

 2nan  , 0n  sau 
1

2




n
nan , 0n . 

14) Şir mărginit care nu admite limită (nu este convergent) 

  
2

11 n

na 
 , 1n . 

15) Şir convergent care nu este monoton. 

    
n

a
n

n
1

 , 1n . 
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IUBESC 
 

iubesc tăcerea vie, 
ascunsă-n ochii tăi, 
privirea lor târzie 
ce scapăra-n văi. 

 
iubesc al nopţii murmur 

ascuns în gandul tău 
un strop de bunatate 
într-un haotic rău. 

 
iubesc a ta greşală,  
urmată de iertare 
ca un copil urmez  

a dragostei chemare. 
 

iubesc o-mbratişare 
a clipelor de dor, 
ce aripile-mi taie 

şi nu mai pot să zbor 
 

iubesc fără-nţeles 
o cruntă departare 
ce spintecă iluzii 

şi-aduce-ncet uitare. 

 
iubesc acele gânduri  
de care nu grăieşti 

şi te intreb în glumă: 
"tu oare mă iubeşti"? 

 
de-ar fi să-mi dai vreodată  

răspunsuri ce mă dor 
a lacrimilor urmă, 

mereu am să le-ador 
 

din tot  ce-nseamnă "noi" 
trecutul răscolesc, 

iar tu te-ntrebi uimit: 
"oare te mai iubesc"? 

 
iubesc fără măsură  

acele întrebari 
ce nu-şi găsesc răspunsul 

în cele 7 zari. 
 

prin sufletul tău cald, 
eu veşnic rătăcesc 

şi astfel întelegi 
cât de mult te iubesc!                              

 
Ionela-Andreea Trandafir,  

                                                             clasa a IX a A 
Liceul de Muzică şi Arte Plastice,  Târgu-Jiu 
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Apus de soare la mare 
 

                                                                           Iacob Anca , 
Clasa a VII-a B 

                                                                          Şcoala Generală Nr. 1 Motru 
 

      Soare, nisip fierbinte, valuri înspumate, pescăruşi -sunt pentru mine 
ingredientele unei vacanţe perfecte. Marea cu întinderea ei nesfârşită şi 
albastră mă relaxează şi îmi umple sufletul de bucurie. Mă aşez pe nisipul 
încă fierbinte, ascultând muzica valurilor, şi aştept cu nerăbdare ca soarele să 
se pregătească de culcare. Încetul cu încetul aerul arzător începe să se mai 
răcească, iar soarele nu-şi mai trimite săgeţile fierbinţi care mă făcuseră să-
mi petrec ziua numai în apă. Şi totuşi nu este momentul, mai am de aşteptat 
zeci de minute până la apusul soarelui. Îl privesc curioasă de teamă să nu 
ratez momentul şi zăresc nişte pescăruşi mai îndrăzneţi care par nişte păsări 
măiestre ce dansează în înaltul cerului. Treptat, mingea de aur de pe bolta 
azurie începe să se retragă, iar cerul  senin de un albastru ca floarea de nu-
mă-uita prinde o culoare roşiatică ca o nectarină bine coaptă. Soarele care 
turnase jar întreaga zi, acum se retrage de pe bolta cerului ce pare a fi în 
flăcări. Discul roşu al soarelui sărută acum marea şi o îmbrăţişează lăsând loc 
întunericului. Marea îşi ia la revedere de la soare făcând nişte valuri 
înspumate ce se sparg cu zgomot de ţărm. Un vânt potolit adie uşor şi stelele 
una câte una încep să îmbrace cerul dominat de luna care se reflectă tăcută în 
mare. Văzduhul a încremenit, iar liniştea din jur este spulberată de mişcarea 
sonoră a valurilor. Mă ridic mulţumită, cu bucuria în suflet. că am asistat la 
cel mai frumos spectacol al naturii.   

 
 

MOTRU 
„Un pic de istorie” 

                Elev:    Sergiu Lupu  
                   clasa a VI-a E, Sc. Gen. Nr1 Motru  

 
Motru este un municipiu din judeţul Gorj, situat în Piemontul Getic, în 

vecinătatea Dealurilor Ploştina şi Prigor, pe stânga râului Motru, asezat pe 
D.N. 67A, la 44 km  sud-vest de municipiul Târgu Jiu şi la 42  km nord-est 
de Dr. Tr. Severin. 
 Suprafaţa: 
suprafaţa administrativă S = 5.009 ha; 
suprafaţa intravilan S1 = 236,2 ha. 
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rangul municipiului – II 
 Populatie şi cladiri : 
populatie stabilă – 22.223; 
nr. gospodarii populaţie – 7.476; 
nr. cladiri – 1.633; 
nr. locuinţe – 8.186. 
  La recensământul din 2002 populaţia stabilă  a oraşului a fost de 
22967 locuitori.  Conform comunicatului Institutului Naţional de Statistică, 
la data de 1 ianuarie 2010 municipiul Motru avea o populaţie stabilă de 
22.223 locuitori, în scădere cu 72 locuitori faţă de anul 2009.  
   La începutul anilor '60, locul pe care se află astăzi oraşul Motru, era 
doar o câmpie întinsă. Localitatea a luat naştere ca urmare a înfiinţării 
exploatărilor de cărbune şi a înfiinţării de colonii muncitoreşti care să-i 
adăpostească pe mineri. Prin Hotarârea Consiliului de Ministrii nr. 
1241/1959 privind dezvoltarea industriei carbonifere în ţara noastră au 
început primele lucrari de  prospectare şi deschidere a minelor de lignit.  
S-a dezvoltat rapid şi după numai caţiva ani, în data de 27 mai 1966, a fost 
declarat oraş. În 1968, 1 septembrie  s-a făcut o nouă reorganizare a 
teritoriului şi s-a arondat oraşului Motru, comuna Ploştina, cu satele 
aparţinătoare  Dealul Pomilor, Cireşu, Leurda, Însurăţei, Horasti, Roşiuta, 
Râpa şi Lupoita au intrat în componenţa oraşului Motru. La 18 octombrie 
2000, oraşul a fost ridicat la rang de municipiu.  
Deci nu putem vorbi de o istorie veche,  a oraşului Motru care are mai putin 
de o jumatate de veac de la infiintare. 
Dar putem vorbi de istoria asezărilor ce compun administrativ azi municipiul 
Motru sau sunt în imediata apropiere. 
 Aceste meleaguri dăinuie din epoca daco-romană, denumirea râului 
Motru fiind de origine tracica, geto-dacică, Mutru sau Mutria, după istoricul 
Giurescu, este de origine tracică şi exprima apa limpede, curată. În epoca 
romană între cele mai însemnate oraşe din Dacia, Ptolemeu (pe la jumătatea 
secolului II d.Hr.) menţionează localitatea „Amutrium”, iar în Tabula 
Peutingeriana (365-366) găsim aceeaşi localitate „Amutria”). Se presupune 
ca  aşezarea „Ad Mutriam”, se află in perimetrul localităţii Catunele, acolo 
unde de altfel s-au descoperit şi ruinele unui castru roman. 
 Cea mai veche aşezare datată în hrisoavele Tismanei din 1385 si 1444 
este localitatea Ploştina, care la sfârşitul secolului XIV-lea făcea parte din 
judeţul Jales. 
 În 1964 a fost descoperit un mic tezaur  la Leurda, de nişte muncitori 
cu ocazia unor săpături pentru instalaţii industriale, atestă existenta aşezărilor 
în aceste locuri în jurul anilor 196 – 251en. Muncitorii au descoperit 26 
monede de argint batute în secolul al II-lea si al III-lea e.n. în timpul 
împăratului roman Septimius Sever, pe timpul atacurilor goţilor şi a altor 
popoare migratoare. 
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 În anul 1415 iunie 10, Mircea cel Mare aminteşte de „judeţul 
Motrului”. 
 Este întradevăr unul dintre vechile judeţe româneşti dispărute, după o 
reorganizare administrativă, când o parte a acestui judeţ a trecut la Mehedinţi 
şi alta la Gorj. 
 Numele râului Motru, amintit în (1496-1508) aprilie 6, este menţionat 
într-un document dat de Radu cel Mare Mănăstirii Tismana. 
 În continuare vom prezenta vechile aşezări – actualele cartiere ale 
oraşului Motru, în ordine alfabetică, aşa cum le-am menţionat mai sus. 
 CIREŞU, fost cătun de clăcaşi şi aparţinea de satul Ploştina. 
 Etimologie: Cuvânt străbun de la românescul cireş (pom). 
 Date istorice. Deşi localitatea este destul de veche, aşezarea apare în 
1693, feb.28, când căpitanul Vasile face o notă de cărţile ce a adus la marea 
Tismana, Daia din Cireş, date în seama chelarului Răduţ, şi anume: Pravilă 
mare, Evanghelie, Liturghie, Molitfelnic, Triod, Tetraevanghele. 
 Este de fapt cea mai veche bibliotecă a cătunului respectiv. În 1840, 
această localitate conta ca mahala a satului Ploştina din plasa Baia, jud. 
Mehedinţi şi ţinea de Mânăstirea Tismana. 
 HORĂŞTI - fost cătun de clăcaşi. În prezent Horăşti este cartier al 
oraşului Motru. 
 Etimologie: Îşi trage numele de la patrimoniul Hoară, familie care 
există şi azi. 
 Date istorice. În 1832, cătunul Horăşti ţinea de plasa Baia (de Aramă) 
şi era proprietate a „răposatului serdar Ştefan Minculescu, la care locuitorii 
clăcuiau şi dau zeciuială din toate rodurile” 
 LEURDA  , fost sat de clăcaşi, în prezent este cartier noului oraş 
Motru. 
 Etimologie: Toponimul leurda şi-a luat numele de la planta erbacee 
leurdă, cu gust de usturoi. Se consumă în mediul rural ca şi usturoiul. 
 Cuvântul este de origine dacică. Localitatea este tot atât de veche. 
 Date istorice. Mircea cel Mare dă (în 1406-1418) Mânăstirii Tismana, 
satul Leurda şi altele. În 1424 aug. 5, Dan Voievod întăreşte aceleiaşi 
mânăstiri satul Leurda. În 1428 oct. 28, întăreşte Mânăstirilor Tismana şi 
Vodiţa, satul Leurda din judeţul Jaleş. Urmărind documentar această aşezare 
străbună aflăm că în 1444 sept. 20, Iancu de Hunedoara întăreşte aceloraşi 
mânăstiri satul Leurda din judeţul Jaleş. Ca şi judeţul nostru. Judeţul Jaleş 
este una din străvechile împărţiri administrative. În 1497 dispăruseră şi, în 
locul lor, apar judeţele Mehedinţi şi Gorj. În 1562 ian.9, Petru Voievod 
întăreşte şi el mănăstirii Tismana, satul Leurda. În 1794, moşiile Ploştina, 
Merişul şi Leurda erau cu arendă de mănăstire cu 400 taleri. 
 LUPOIŢA sau Luponiţa, cătun de moşneni, în prezent cartier al 
oraşului Motru. 
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 Etimologie: Diminutiv de la Lupoaia, soţia unui Lupu. Cuvânt străbun. 
Localitatea este una din vechile aşezări. 
 Date istorice: În 1497 sept. 15, Radu Voievod  întăreşte jupanului 
Cristian şi feciorilor săi vitregi, Stepan şi Tepşa, satul Luponiţa (DRH, B, I, 
p. 453), identificat cu Lupoiţa, deşi acesta apare pe parcurs cu aşezare de 
moşneni. La finele secolului al XVIII-lea, cătunul Lupoiţa îşi avea biserica 
lui. În 1831 avea 40 de curţi. Catagrafia din 1840 menţionează mahalaua de 
moşneni Lupoiţa . În catagrafia din 1845, Lupoiţa era tot mahala a satului 
Roşiuţa (sau Lupoiţa de Roşiuţa) plasa Motru de Sus. 
 PLOSTINA,  în trecut a fost sat de rumâni şi a aparţinut fostului judeţ 
Jaleş. În prezent este cartier al oraşului Motru. 
 Etimologie: Cuvânt autohton – ploştină = un loc mocirlos, prin care 
mergând cineva se aud nişte pleoscăituri, zgomote specifice. 
 Date istorice: În ( 1406-1418), Mircea cel mare dă Mănăstirii Tismana 
satul Ploştina în judeţul Jaleş. În 1424 august 5, Dan II voievod întăreşte şi el 
satul „ Ploştina” mănăstirii Tismana. 
 În 1428 oct. 28 satul Ploştina din judeţul Jaleş este din nou întărit. Un 
documentar similar dă Vlad voievod în 1439 august 2 Iancu de Hunedoara, 
1444 septembrie 20, întăreşte Mănăstirilor Vodiţa şi Tismana satul Ploştina 
din judeţul Jales. În 1491 sept. 3, după tulburările provocate de turci şi de 
unguri, Vlad voievod restabileşte dreptul de proprietate al Mănăstirii 
Tismana asupra satului Ploştina , „pe vechiul hotar”. În 1496 aprilie 6, Radu 
cel Mare scuteşte de toate dările satul Ploştina, al mănăstirii amintite. După 
un gol de informaţii , 1534 dec. 18 Vlad voievod întăreşte şi el stăpânirea 
aceleiaşi mănăstiri peste satul Ploştina. În 1559 ian. 7, aceluiaşi domnitor 
întăreşte mănăstirii Tismana satul Ploştina, în urma procesului cu satul 
Răgulii ( = Răguleni) , înaintea lui Pătraşcu voievod, cu 12 boieri. Apoi satul 
Răgulii a luat 24 boieri, dar a rămas de lege. În 1562 ianuarie 9 Petru 
voievod întăreşte mănăstirii moşia ( Ploştina) „ de la Sestrana ( apă), în urma 
procesului cu satul Răgulii, în zilele lui Pătraşcu voievod. 
 Între 1718-1723, în harta lui ing. Schwantz  şi în registrul de localităţi 
ale aceluiaşi inginer, găsim satul „ Ploştina”. 
În catagrafia din 1727 găsim şi moşia Ploştina a mănăstirii Tismana 
 ROŞIUTA, sat moşneni, în prezent cartier al oraşului Motru. 
 Etimologia. Diminutiv de la roşia. În sanscrită aruşa = roşu . Numele 
destul de vechi vine de la culoarea pământului de aici e vorba de argila arsa 
de cărbune. A fost confundată cu Roşiuţa de lângă Roşia de Jos, cu Roşia de 
Jiu. Cel mai vechi document, care aminteşte aceste meleaguri este emis de 
Mihai Viteazul, în (1593 oct. – 1594 sept. 12), prin care întăreşte stăpânirea 
lui Dragotă din Lupoae peste moşia în Lupoae „pe râu până în Furca Poeniţei 
şi din Dealul Roşii. La 27 aug, 1665, Alexie din Ploştina şi soţia sa Oprea 
dăruiesc Mânăstirii Tismana partea lor de moşie din Roşia ca să fie scrieși la 
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pomelnic. În 1703 nov. 22 , Dumitru din Sohodol, vinde moşie în Roşiuţa, 
vecină cu Lupoaia şi Ploştina.  
 Deşi se spune despre Motru că este oraşul fără copilarie, fără 
adolescenţă,  atestările  aşezărilor din zona arată că aceste locuri dăinuie încă 
din perioada daco-romană şi chiar denumirea Motru îşi are radacini din cele 
mai vechi timpuri.  
 Din scurta istorie a  oraşului,  nu putem omite revolta minerilor din 19 
octombrie1981. Aceasta urma  revoltei minerilor de la Lupeni din august 
1977, şi a precedat revolta muncitorească din 1987 de la Braşov .  
 Profesorul Gheorghe Gorun spunea că „istoria trebuie să consemneze 
faptul că la Motru a avut loc cea mai importantă revoltă anticomunistă din 
timpul regimului totalitar Ceauşescu. Evenimentele i-au speriat peste măsură 
pe guvernanţi. În faţa câtorva mii de revoltaţi care spuneau că s-au săturat de 
Ceauşescu, de securitate şi de comunism, dictatura şi apărătorii săi au apelat 
la forţa militară. Nici la Lupeni în 1977, nici la Braşov în 1987 n-a fost 
trimisă armata pentru închiderea oraşelor respective şi pentru pacificarea 
localităţilor”. 
 
                             
Bibliografie selectivă: 
Prof. A.Gorun       ............    Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj 
reflectată în mentalul colectiv” (2008) 
Preot Ion Fotescu   ..........  Selecţii din cărţile vremii  Colecţia ziarului 
Vertical 

 
 







       Enescu Iulia Maria,  
cls a VII-a A,  

Sc. Gen. Nr. 1 Motru, Gorj 
 
        Satul Corcova, atestat documentar in hrisovul emis de Radu cel Frumos 
în anul 1472, se află in apropierea râului Coşuştea de Motru, pe traseul unui 
drum roman. De-a lungul secolelor această aşezare a avut mai mulţi 
conducători, printre care şi descendenţii domnitorului Constantin 
Brâncoveanu şi ai domnitorului Gheorghe Bibescu.         
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        Domnitorul Gheorghe Bibescu a fost căsătorit, întâia oară, cu Zoe 
Mavrocordat-Brâncoveanu, de care se va despărţi, spre a se recăsători cu 
Maria Văcărescu. Din căsătoria cu Zoe Brâncoveanu a avut patru băieţi: 
Grigore, Nicolae, George şi Alexandru. 
        Alexandru Bibescu a avut doi băieţi, pe Anton si Emanoil, ultimii 
proprietari ai moşiei Brâncoveanu-Bibescu, de la Corcova, expropriată în 
anul 1945 şi definitiv în anul 1949 când a fost trecută în proprietatea statului 
şi cele 50 ha lăsate prin refoma agrară din anul 1945.  
        Bibeştii, boieri de viţă nobilă şi descendenţii domnitorului Gheroghe 
Bibescu, au fost unii dintre cei mai mari moşieri din România antebelică si 
interbelică. La Corcova – Mehedinţi, deţineau peste 2.000 de hectare de 
pământ pe care-l aveau dat în parte sau pentru care angajau administratori. 
Oameni umblaţi prin toata lumea, Bibeştii începuseră, pe la 1920, să 
infiinţeze plantaţii de viţă-de-vie nobilă. Când prinţul Anton Bibescu, 
proprietarul moşiei de la Corcova, a ajuns la 100 hectare de viţă-de-vie 
nobilă, şi-a dat seama că-i trebuie un specilist viticol şi dacă se poate din 
Franţa, ale cărei vinuri le degustase de atâtea ori. 
         O lume de mult apusă în care boierii trăiau în Bucureşti, veneau la 
moşie in caleşti trase de cai. Mai bântuie si acum amintirile bătrânilor din 
Corcova, care, chiar dacă nu au văzut, au auzit povestindu-se despre venirea 
Bibeştilor de la Bucureşti. Moda era ca vara să stai la moşie, iar iarna să-ţi 
cheltuieşti banii în capitalele Europei. Parisul dădea tonul şi acolo erau 
celebrele saloane în care se făcea şi se desfăcea politica lumii. Anton 
Bibescu, pe atunci ambasador în Portugalia al proaspetei Românii, l-a invitat 
pe Nicolae Titulescu, ambasador în Franţa, la moşia sa de la Corcova. 
Bibescu l-a rugat pe Titulescu să-l ajute să găsească un administrator francez 
tânăr si sărac care să se ocupe, în primul rând, de viile nobile abia plantate şi 
după aceea de tot ce însemna moşia Corcova. Preţuind prietenia prinţului, 
Titulescu l-a adus la conac pe şeful promoţiei de la Universitatea din 
Montpellier, tânărul Ahille Soujet. 
        În umbra prinţului şi-a făcut avere. Sărac, dar inteligent, tânărul Soujet 
s-a pus pe treabă, fiind sigur că la umbra boierilor Bibescu îşi va rostui şi el o 
mică avere. A plantat însă 100 de hectare de vie, a construit o cramă 
modernă pentru acele timpuri şi a început să pună bazele administraţiei pe 
moşia prinţului. Corcova, a devenit zonă viticolă, suprafaţa pe care se planta 
mărindu-se după 1949, devenind cunoscută pe plan naţional si în afara 
hotarelor, prin vinurile de la Corcova, în mod deosebit, prin Corcovia, cu 
medalii obşinute la expoziţii şi concursuri viticole. 
        Ataşat definitiv de dealurile subcarpatce si de Podişul Getic, francezul 
s-a însurat cu o franţuzoiaică căreia i-a construit un conac, mai frumos si mai 
arătos decât al prinţului. Soujet a dorit să creeze la Corcova o mică industrie, 
în consecinţă, construind o fabrică de cărămidă, de ţiglă, de teracotă şi o 
fabrică de oţet. 
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        Conacul lui Soujet este construit cu primele materiale de construcţie 
produse la moşie, dintr-o argilă care rivaliza cu cea de Jimbolia. Încet-încet,  
ţăranii l-au văzut din ce în ce mai rar pe Anton Bibescu, dar s-a obişnuit cu 
Soujet, care devenea pe zi ce trecea tot mai boier. A cumpărat pământ de la 
prinţ şi de unde a putut, încropindu-şi propria moşioară, din care i-a crescut 
pe cei doi fii, Rene şi Emanuel. De Bibeşti s-a auzit din ce în ce mai rar, în 
poveştile corcovenilor doar Marta Bibescu a rămas, pentru că a uluit tot 
podişul în ziua în care a descins la Corcova din maşina ei cu roţi si cu spiţe. 
Ţăranii nu ştiau de ce maşina Martei, dacă e trăsură, nu e trasă de cai, şi, 
dacă e maşină, de ce are spiţe de car. Copiii lui Soujet au făcut moară cu 
gater, iar Emanuel şi-a construit micul său conac care nu are nici pe departe 
arhitectura şi monumentalitatea conacului tatălui său. 
        Copil francez, Emanuel a avut domiciliu forţat la Piteşti. Cel care s-a 
legat de locuri ca şi tatăl său a fost Emanuel Soujet. După venirea 
comuniştilor la putere, când i s-a confiscat tot, Rene a plecat in Franţa, dar 
Emanuel a rămas, zicând că nu e necuratul atât de negru, dar s-a înşelat. 
Averea sa a fost săltată, inclusiv hainele care le avea pe el şi a fost nevoit să 
„execute” domiciliul forţat la Piteşti, unde a rămas pentru tot restul zilelor. 
Peste ani, când furia împotriva celor care făcuseră avere s-a mai domolit. 
Emanuel a venit la Corcova doar pentru a strămuta osemintele bătrânului 
Soujet, mort înainte de prăpăd. De fabricile construite de tatăl său s-a ales 
praful, fiind dărâmate de un om nu prea cunoscut, numit Marcu. Conacul în 
care a funcţionat una dintre fermele fostului IAS a fost cumpărat de un fost 
boier din Bucureşti, pământurile Bibeştilor si ale lui Soujet au rămas la 
cheremul te miri cui, iar lumea s-a întors în urmă cu 100 de ani. 
        În istoria unui sat, instituţiile cele mai vechi şi reprezentative au fost şi 
sunt, Biserica şi şcoala. Biserica din Corcova cu hramul sfinţii voievozi a 
fost construită de Constantin Strâmbeanu , biv vel stolnic în anul 1752, pe 
locul alteia mai vechi. A fost reparată in anul 1889. Pisania din 1752 se afla 
la Palatul Mogoşoaia ctitoria lui Constantin Brâncoveanu. 
        Prima şcoală publică a fost deschisă oficial la 3 noiembrie 1838, cu 24 
de elevi, cu primul invatator, Enache Dieaconu Ion. Şcolile deschise, în toată 
Ţara Românească, cele mai multe în judeţul Mehedinţi, au fost închise după 
înfrângerea revoluţiei de la 1848, învăţătorii fiind acuzaţi de participarea 
directă ori indirectă , la revoluţia de la 1848. şcolile primare de la oraşe au 
fost redeschise in anul 1853, iar cele de la sate în anul 1857. Şcoala din 
Corcova nu apare redeschisă încă în anul 1857. O găsim menţionată în anul 
şcolar 1863-1864, cu învăţătorul Gheorghe Mateescu. 
        Preoţii şi învăţătorii au fost proveniţi numai din copii de ţărani, nu şi din 
alte categorii sociale. De multe ori în acte erau trecuţi preot-ţăran, învăţător-
ţăran. Aşa se explica strânsa lor legătură cu cauza ţăranilor în lupta pentru 
pământ şi condiţii de viaţă mai bune, cu participarea lor şi la răscoala din 
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1907. La răscoala din 1907 a ţăranilor de la Corcova a participat şi preotul 
satului, Alexandru Popescu, făcând parte din ţăranii împuşcaţi, la 1907. 
 
: 
1. http://www.mehedinţi.djc.ro 
2. „Studii şi articole din istoria judeţelor Mehedinţi şi Gorj”: 
-autor: C. A. PROTOPOPESCU 
-editura: MIRADOR 
3. Manuscrisele şi studiile istorice ale Profesorului ROŞU V. DUMITRU 

 
Bucuria unui fulg de zăpadă 

                                                                                                                             
Iordan Cristian,                                                        

Clasa a VI-a D                                                                                                                          
Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
 
     Este iarnă. În acest minunat anotimp fulgii de zăpadă constituie fericirea 
copiilor şi anunţă o iarnă bogată. Când copiii se uită în calendar şi văd iarna, 
fericirea lor formează o putere incredibilă care umple cerul cu dragoste şi de 
acolo cad fulgii de zăpadă, fiecare cu un rol special, fiecare cu un ţel al lui 
dinainte stabilit de o putere divină. Când un fulg coboară din cer, ajunge în 
aer pentru a se pregăti de marele salt spre pământ unde împreună cu ceilalţi 
amici ai lui îşi face planul pentru ziua cea mare. Aşa începe aventura unui 
fulg de zăpadă. Când ajunge pe pământ planul intră în acţiune: se întâlnesc, 
devin o forţă şi formează un strat strălucitor de zăpadă, o adevărată minune 
pentru micii poznaşi care visează tot anul la acest moment. Ţelul unui fulg de 
zăpadă este să ofere bucurie, dragoste şi înţelegere. Un fulg cât ar fi de mic 
oferă aceste lucruri împreună cu ceilalţi semeni ai lui. Ei dau farmec iernii şi 
parcă ne vrăjesc sufletele să strige de bucurie:,,Ura , a venit iarna!”. Timp de 
trei luni gândul nostru este numai la iarnă şi la bucuriile pe care le oferă. 
Primul fulg ne aduce, pur şi simplu, în extaz; când al doilea fulg apare, deja 
visăm cât de frumoasă va fi iarna; când al treilea fulg se arată timid, deja 
suntem într-un basm; când zăpada se formează basmul ne face să ne simţim 
eroi curajoşi, care aduc iarna pe pământ. Cam asta am avut de spus despre 
venirea iernii, acum aştept ca vorbele să devină fapte, iar ficţiunea realitate, 
Când iarna va veni sper să observaţi că tot ce am spus despre ea este 
adevărat.   
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Gânduri despre carte 
 

                                                                  Cimpoca Florentina Andreea  
                                   Clasa a VII-a B 

                                                                  Şcoala Generală Nr. 1 Motru 
 
 
               În viaţa omului, cartea reprezintă un univers secret, creat de un om 
înzestrat cu geniu. Cărţile sunt prieteni reci, dar sinceri şi profesori cu cea 
mai multă răbdare. Cartea este un dar pe care-l primeşti şi pe care-l poţi 
deschide în fiecare zi. Pentru mine cartea este un prieten adevărat care 
niciodată nu m-a înşelat şi pe care l-am simţit aproape atunci când am fost 
tristă sau când sufletul mi-a fost plin de bucurie. O carte este singurul loc 
unde  îţi poţi exprima gândurile. Atunci când citesc o carte pătrund într-o 
lume unde pot zburda liber, o lume uitată de griji, o lume de basm unde 
fiinţele au drepturi egale şi unde binele învinge mereu răul. Există cărţi care 
într-adevăr m-au plictisit, dar nu cunosc nici una care să fi făcut rău cuiva cu 
adevărat.   

 
 

BISERICA DE LA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA 
 

 VÎRLAN OANA VIII F, Sc. Gen. Nr.1 Motru 

Localitatea Ribița, este o veche asezare a moților crişeni, atestată 
documentar in anul 1386, pe care o gasim la confluența Vaii Uibăreştiului 
,apa ce izvoraște  chiar de sub poalele muntelui Găina, cu râul Crișul Alb. 

La marginea localitații, pe un deal, care are in jur mormintele câtorva 
generații de enoriaşi, se ridica  biserica parohială ortodoxă. 
Aceasta este un monument istoric, caracteristic  arhitecturii medievale 
romanesti din Transilvania. Biserica de la Ribița este încadrată în rândul 
bisericilor tip sala, cu altar dreptunghiular şi cu tavan.  

Biserica cu hramul "Sfantul Ierarh Nicolae”, construită din piatra de 
râu, adaposteşte cea mai veche şi frumoasă pictură bizantină din Ardeal, 
singura din Transilvania care pastrează întreaga erminia ortodoxă. Nu 
întamplator, pictorul Sorin Dumitrescu a organizat la galeria bucureşteană 
"Catacomba” o expoziţie dedicată Ribiţei, în cadrul căreia vechea biserică a 
ocupat un rol central. 
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Biserica din Ribiţa este un "martor” al frămantarilor istorice prin care 
au trecut romanii din aceste locuri, evidentiind totodată statornicia în credinţa 
a celor care s-au închinat în aceasta Biserica. Datorită valorii sale 
incontestabile, Biserica Sfantul Nicolae din Ribiţa a fost încadrată în 
Patrimoniul Mondial UNESCO. 

Ribiţa - mărturie a ortodoxiei româneşti din Transilvania 
Prima atestare a satului Ribiţa datează de la 1369, prin documentul care îi 
confirma lui Neasca Teodor stăpanirea asupra satelor Ribiţa, Mesteacanul de 
Sus şi de Jos şi Tertfala (Tebea). Neasca Teodor era tatăl cneazului 
Vladislav, ctititorul bisericii de la Ribiţa. 
Neasca Teodor, în anul 1404 este sancţionat de catre regele Sigismund de 
Luxemburg cu pierderea moşiilor, pentru "nota infidelitas”. În acelaşi an, fii 
lui: Matia, Vlatislav si Miclaus, reprimesc moşiile, şi, drept multumire, încep 
construcţia bisericii de la Ribiţa. Biserica Sfantul Nicolae a fost construită la 
sfarşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, din blocuri de 
piatră fătuite la muchii, în stil navă, asemanator cu cel al bisericilor din 
Crişcior, Halmagiu şi Lesnic. Descifrarea pisaniei de pe peretele sudic, scrisă 
în limba medio-bulgară, a dus la stabilirea datei de 15 iulie 1414 - după unii 
1417 -, ca dată a sfinţirii bisericii. 

Biserica are o formă rectangulara, cu un patrulater decrosat şi turn 
clopotniţă alipit în vest, unele dintre detaliile arhitectonice fiind de factură 
gotică. Pictura murală este prezentă pe toată suprafaţa pereţilor, 
incontestabila mărturie de artă bizantină. 
Deşi stilul arhitectural al bisericii este bizantin, totuşi se pot observa 
elemente de stil gotic - cum ar fi la intrarea in biserica sau fereastra de pe 
peretele sudic - sau ale stilului romanic - fereastra altarului. Grosimea 
pereţilor este de 0,90 metri, iar pentru turn variază între 1 şi 1,10 metri.  

Transformările suferite de monument în a doua jumatate a secolului al 
XIX-lea au dus la distrugera unei parţi din pictură murală şi acoperirea unei 
alte părţi. În urma sondajelor făcute de specialişti s- a constatat că, exceptând 
bolţile, pictura murală este prezentă sub zugrăveală pe toată suprafaţa 
pereţilor. 

În anul 1994, o bună parte a acestei picturi a fost readusă la lumină de 
către regretatul specialist Dan Caceu, fiind posibilă reconstituirea 
programului iconografic, ansamblul mural fiind o incontestabilă mărturie de 
artă bizantină. 

Pictura murală de pe pereţii interiori ai bisericii din Ribiţa se înscrie 
între cele mai valoroase realizări artistice ale perioadei din întreg spaţiul 
românesc. Pe iconostasul bisericii din Ribiţa este pictat "cel mai frumos 
Pantocrator din pictura medievală românească”, după cum afirma Dan 
Caceu. De asemenea, în Sfântul Altar se păstrează minunatul chip al 
Sfântului Arhanghel Mihail. 
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Ansamblul de pictură murală din această biserică îl datoram unui 
pictor ce aparţine mediului artistic românesc transilvănean, fiind unul din 
exponenţii săi cei mai de seamă. Nu se cunoaşte numele celui care a pictat 
biserica din Ribiţa, însă numele zugravului Mihu apare legat de aceasta.  

Biserica din Ribiţa este unica biserică din Transilvania care păstrează 
canon iconografic aproape complet. Fresca bisericii ribiţene este dovada cea 
mai clară că mediul artistic românesc din Transilvania era puternic ancorat 
stilistic şi iconografic de lumea bizantină, în provincia intracarpatică 
păstrându-se nealterată credinţa ortodoxă. 
 
Biserica Sfântul Nicolae din Ribiţa - iconostasul 

Iconostasul bisericii, a cărui pictură este descoperită în întregime, are 
în centru Mandylionul - chipul Mântuitorului -, realizat pe un ştergar cu 
motive naţionale, fiind o temă specifică picturii bizantine. Dan Caceu, cel 
care a scos vechile picturi de sub stratul de tencuială, spunea că acest chip 
este "cel mai frumos Pantocrator din pictura românească”. 

Chipul Mântuitorului de la Ribiţa este încadrat de două scene 
reprezentative. În dreapta este realizată Buna Vestire, care are o formă 
iconografică fără precedent, în sensul că în această scenă, pe lângă Fecioara 
Maria şi Arhanghelul Gavriil, este prezent şi regele David, această asociere 
vrând să sublinieze genealogia pe cale umană a lui Iisus Hristos.  

Scena din stângă Mandylionului cuprinde Naşterea Domnului, 
acţiunea fiind centrată însă pe Închinarea Magilor, subliniindu-se divinitatea 
Pruncului Iisus. Cele două scene relevă cele două naturi ale Mântuitorului: 
dumnezeiască şi omenească.  

Iată cum pictorul de la Ribiţa a reuşit să ilustreze într-un spaţiu 
restrâns dogma Întrupării, adică "Iisus Hristos, Dumnezeu şi Om". 
Iconostasul este completat de icoanele Sfântului Nicolae, ocrotitorul 
bisericii, şi a Sfintei Varvara, după unii Sfânta Cuvioasă Paraschiva. 

 
Biserica Sfântul Nicolae din Ribiţa - pictura bisericii 

Sub tencuiala de var a vechilor biserici de la Cristior şi Ribiţa, rămase 
ortodoxe, s-au descoperit picturi datând de la sfârşitul secolului XIV, şi 
începutul secolului următor, care aruncă o lumină nouă şi sigură asupra vieţii 
culturale şi politice a românilor ardeleni. 

Picturile murale ale vechilor monumente din Zarand reprezintă creaţia 
unor meşteri zugravi locali hrăniţi din tradiţii, receptivi la înnoiri, care au 
ştiut să facă sensibile aspiraţiile mediului românesc din care descindeau, să 
evoce ţinuta fizică şi morală a cnezilor şi voievozilor transilvăneni, care ştiau 
să lupte eroic împotriva duşmanilor şi să înfrunte cu demnitate moartea. 

Picturile acestea, în stil bizantin, însoţite de inscripţii slavone, adică în 
limba oficială a cultului ortodox, cuprind afară de scene biblice, şi tablouri 
votive, înfăţişând pe voevozii-ctitori împreună cu familiile lor. Ele au fost 



35 
MAGAZIN CRITIC 

studiate din punct de vedere istoric de către profesorul Silviu Dragomir; iar 
mai mult din punct de vedere al artei bisericeşti, de către profesorul I. D. 
Ştefănescu. 

Executate în anul 1417, fiind dăruite de cneazul Vladislav şi fratele 
său cneazul Miclaus, picturile de la Ribiţa au o distribuţie simplă şi clară, 
compoziţiile se desfăşoară în prim plan pe un fundal cromatic egal, lipsit de 
elemente peisagistice. Desenul, deşi viguros, cu linii pline, are o anumită 
eleganţă, transmisă de asemenea tipologiei figurilor (sfinţii regi maghiari, 
arhanghelii din altar). 

Ansamblul pictural de la Biserica din Ribiţa este valoros nu numai din 
punct de vedere teologic dar şi artistic, prin originalitatea stilistică a 
pictorului anonim de la Ribiţa, şi istoric, prin informaţiile cuprinse în 
inscripţiile din Biserică.  

Păstrarea integrală a decorului pictat al altarului şi al peretelui de est al 
naosului acoperă o lacună importantă a iconografiei ortodoxe din 
Transilvania. Pe peretele nordic sunt zugraviţi regii canonizaţi ai Ungariei - 
Ştefan, Emeric şi Ladislau. Prezenţa regilor maghiari în pictura bisericilor 
româneşti dovedeşte existenţa duală a cnejilor români din acea perioadă. Se 
recunoaşte astfel şi stăpânirea laică pe lângă ierarhia ortodoxă faţă de care 
erau în ascultare. 

Pe peretele din stânga, Mântuitorul Hristos stă răstignit de iubire, pe 
Sfânta Cruce. Pe peretele nordic, aproape de iconostas, este prezentă scena 
Învierii realizată într-un mod original: Mântuitorul, binecuvântând, este 
înfăţişat încadrat de doi îngeri. Aici, pictorul pare să fi încercat redarea a 
două evenimente, Învierea şi Înălţarea, într-o singură scenă. În scenă mai este 
prezent şi Leviatanul, scena sugerând ridicarea noastră din robia păcatului şi 
înălţarea la cer prin Învierea lui Hristos.      

Tot pe peretele nordic mai găsim scena Răstignirii, Rugăciunea din 
Ghetsimani şi, probabil, Coborârea de pe Cruce, şi, de asemenea, icoana 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 

Pe peretele sudic întâlnim, în afară de tabloul votiv, ciclul Marilor 
Sărbători: Întâmpinarea Domnului, Botezul şi Schimbarea la Faţă, iar la 
intrarea în naos este înfăţişat Raiul. Scena Iadului este ilustrată chiar la 
intrarea în Biserică ca un avertisment pentru cei ce intră şi ies. Deasupra uşii 
de la intrare este înfăţişat Mântuitorul Iisus Prunc, nădejdea mântuirii 
noastre. 

Trebuie să menţionăm faptul că sunt încă numeroase fresce în Biserică 
care aşteaptă să fie scoase la iveală. În altarul Bisericii, de exemplu, a fost 
scoasă la iveală doar o mică parte din pictură, de remarcat fiind icoanele 
celor doi Arhangheli Mihail şi Gavriil, cea a Arhanghelului Mihail fiind o 
realizare deosebită, ce a generat importante studii de specialitate. 

Biserica a cunoscut o serie de transformări în secolul al XVI-lea, când 
trece pentru o vreme în folosinţa cultului reformat (calvin), perioada în care 
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pictura a fost acoperită cu straturi succesive de tencuială, din fericire fără a fi 
distrusă. Modificări s-au mai făcut şi în secolul al XIX-lea, când, probabil, a 
fost afectată o parte din pictură. Concluziile finale vor putea fi trase după ce 
întreaga frescă ce se păstrează va fi scoasă la iveală.    

Descoperirea frescei care poate fi admirată i se datorează în mare parte 
pictorului restaurator Dan Caceu. Pictura care a mai rămas nedescoperită 
aşteaptă să se descopere ochilor noştri dornici de a vedea alte icoane ale 
remarcabilului pictor anonim de la Ribiţa. 

 
Biserica Sfântul Nicolae din Ribiţa - tabloul votiv 

În biserica de la Ribiţa se păstrează atât tabloul votiv, cât şi pisania, 
numai că ele sunt azi în parte acoperite de un stâlp, construit pentru 
susţinerea zidului. Tabloul votiv, pictat pe peretele sudic al bisericii, în care 
apar ctitorii locaşului, aduce în faţa privitorului o epocă îndepărtată, despre 
care documentele cancelariei maghiare ne dau puţine informaţii. 

Traducerea pisaniei mai lasă încă neclarităţi deoarece o parte a fost 
acoperită de un stâlp de susţinere a bolţii construite în secolul al XIX-lea. 
Totuşi, în urma descifrării ei parţiale şi în urma studierii unor documente din 
1868, care vorbesc despre aceasta pisanie, s-a ajuns la concluzia că a fost 
ctitorită de fraţii Vratislav, Matia şi Miclaus, aceştia fiind fiii lui Vladislav, 
care stăpânea la acea dată satele Mesteacănul de Jos şi de Sus, Ribiţa şi 
"Tertfalva” (Tebea). 

Iată ce ne spune pisania despre începuturile monumentului: "Cu vrerea 
Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea... jupânului Vladislav şi cu 
jupâneasa Stana şi cu fiul... şi cu fratele său, jupânul Miclausu şi cu jupâniţa 
Sora, împăratului ceresc, s-a zidit şi s-a zugrăvit Mânăstirea Sfântului 
Nicolae... a lui şi a neamului său până în veci, în ziua straşnicei judecăţi a lui 
Hristos. În zilele lui Jicmund... ca să fie uric fiilor lui... isprăvit în sâmbăta a 
şasea a postului... Stana... să isprăvească... iar ei cu binecuvântarea Sfântului 
Duh au isprăvit... Popa Drăgoşin, în anul 6925 (1417) în luna lui iulie 15, s-a 
isprăvit şi s-a zugrăvit cu mâna...” 

Tabloul votiv, în care donatorii prezintă Sfântului Nicolae macheta 
bisericii, se particularizează prin sensul monumental al viziunii, de asemenea 
prin redarea realistă a detaliilor de costum. 

Partea neacoperită a tabloului votiv reprezintă modelul bisericii, 
portretul jupânului Vladislav, al jupânului Miclaus, al jupâniţei Ana, fiica lui 
Vladislav. Bărbaţii poartă dulame, haine lungi. (Dulamele seamănă cu 
"tundrele” ce le mai poartă şi azi ţăranii de la Hălmagiu). Vladislav are plete 
lungi şi părul retezat pe frunte, cum îl purtau până bine de curând bătrânii din 
partea locului.  

Miclaus poartă plete lungi şi părul foarte bogat îi încadrează fruntea ca 
o cunună. Deoarece pletele nu cad pe umeri, se pare, că atât jupânii de la 
Cristior, cât şi cei de la Ribiţa, îşi împleteau părul în chică, asa cum generaţia 
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noastră de 50 ani, am mai ajuns să vedem venind la târg la Hălmagiu bătrâni 
de la Vidra şi de pe la Bulzeşti. Barba nu e prea mare şi mustăţile sunt 
răsfrânte în jos. 

Jupâniţa Ana, poartă costum românesc, care se vede şi azi la Baiţa, 
Crăciuneşti, Abrud şi Buciumani. Pe cap are marasma răsfrântă înapoi şi 
legată "ca la neveste”. În pisanie mai găsim pomenită Stana, jupâniţa lui 
Vladislav şi Sora, jupâniţa lui Miclaus, fratele lui Vladislav. Vladislav, este 
Vlad, nume de familie ce se găseşte şi azi în regiune. Sub desenul bisericii 
apare, cu mâinile întinse, fiica lui Vratislav. 

În legătură cu tabloul votiv este de remarcat faptul că în pisanie apare 
termenul "monastir”. Ultimele cercetări atestă faptul că în jurul bisericii 
trăiau la început un grup de călugări, care, în momentul ofensivei calvine au 
trecut dealul, întemeind Mânăstirea Vaca, actualmente Mânăstirea Crişan. 

Privind portretul ctitorilor de la Ribita, putem constata că ei poartă 
costumul vechi al boierilor români. Cămaşa românească a jupâniţei Ana 
dovedeşte că la începutul secolului al XV-lea, în familiile cnejilor români se 
mai păstrau încă tradiţiile şi portul românesc.    

 
 Vasile Drăguț, Arta creștină în România, vol. IV, Editura Institutul Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1985, p. 42-47. 
Istoria românilor, C.C. Giurescu, Ed.All,  2007, 
Tara moţilor crişeni , Ioan Parva si Nicu Jianu, 2009 
Voievodatul Transilvaniei , Ştefan Pascu, 2010 

 
Aspecte locale ale revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu de la 1821 

 
 Iacobescu Roxana-Amalia  

 cls.a VII aA  
 
    Răscoala din 1821 a izbucnit ca o reacţie a maselor largi faţă de 
intensificarea exploatării la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 
    Perioada domniilor fanariote  a însemnat în primul rând o degradare a 
statului juritic extern al Principatelor Române  Dunărene, în al doilea rând o 
accentuare a exploatării acestora de Poarta Otomană şi de fanarioţi 
deopotrivă, pe căi legale dar mai ales prin abuzuri şi jafuri. A însemnat 
generalizarea corupţiei şi a venalităţii, a promovării în slujbe prin mită şi 
trafic de influenţă. 
     Agravarea exploatării populare a fost întotdeauna o premisă a unei 
situaţii revoluţionare. În cei peste 100 de ani de domnii fanariote se adunase 
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atâta suferinţă şi revoltă, încât un exces al ,,stăpânilor” sau o chemare la 
luptă erau de natură să ridice mulţimile sătule de ,,răutate-n ţară  ”. 

Întâmplător sau nu, în condiţiile în care fiscalitatea deţinea primul loc 
în exploatarea maselor de contribuabili ultimele domnii fanariote-Gheorghe 
Caragea(1812-1818) şi Alex Şuţu(1818-1821) în ţara Românească Mihail 
Şuţu(1819-1821) în Moldova- au fost dintre cele mai spoliatoare. 
           Lupta înpotriva exploatării crescânde a îmbrăcat forme diverse în 
timpul domniilor fanariote, fuga de pe moşii fiind în Ţara Românească forma 
principală până  la sfârşitul secolului al XVIII -lea şi începutul secolului 
următor. 
 Sub ultimele două domnii fanariote, după un război lung care secătuise 
resursele ţării, s-a accentuat starea de nemulţumire. 
 Ca reacţie împotriva domniilor fanariote (cu complicitatea boierilor 
români ai Divanului), cunoscutul caz al târgoviştenilor rămâne cel mai 
impresionant. Acţiunea lor s-a desfaşurat chiar în zilele în care Tudor pornise 
cu ,,Adunarea” în Oltenia, aflându-se deja la Ţânţăreni. Cazul se înscrie în 
lupta generală a unor târguri şi oraşe pentru eliberarea vetrei lor. 
Târgoveştenii au obţinut câştig de cauză, anulându-se astfel abuzul. 

După tradiţa locală, Tudor Vladimirescu ar fi avut un rol important în 
organizarea mişcării de haduci în Oltenia. 
 Într-un frumos cântec popular-Fântânită-n făget-Tudor mărturiseşte: 
                                    ,,Şi-mi spunea măicuţa mea  
                                      Că urât vis îmi visa,  
                                      Dar eu nu mi-o ascultai 
                                      Şi-n haiducie plecai 
                                      Am plecat să fac dreptate  
                                      Dar de ea n-avusei parte.” 
         Opoziţia naţională antifanariotă . 
 Obiectivele acestei opoziţii au fost sintetizate relativ, recent de Vlad 
Georgescu. Astfel, opoziţia politică naţională antifanariotă denunţa 
decăderea generală survenită în timpul domniilor fanariote şi formulează o 
revendicare radicală: înlăturarea acestora şi revenirea la domniile pământene, 
revendicare fără împlinirea căreia nu se putea trece la înfăptuirea unei serii 
de reforme absolut necesare. 
          Tudor Vladimirescu a fost alesul poporului, pentru a-i fi ,,chivernisitor 
în treaba cererii dreptăţilor”. Anumite împrejurări au concurat pentru a uşura 
trecerea Marelui Pandur în legendă, în mit, pe direcţia receptării colective. 
Vârsta la care ,,comandirul” şi-a dat din plin măsura i-a rămas aproximată 
,,din ochi”, căci nu i s-a ştiut şi nu i se ştie data exactă a naşterii. Până nu 
demult s-a considerat a fi 1780. Adevăratul chip i se cunoaşte doar din 
descrieri. În viaţă fiind, nimeni nu i-a schiţat un portret. După descrieri ( şi 
alte zvonuri) Tudor Vladimirescu era un bărbat serios şi gânditor, om energic 
şi drept, sincer şi creativ, uneori crud şi chiar răzbunător ,,Scurt la vorba şi 
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bogat la minte”. Nimeni nu-l văzuse răzând vreodată. În istorie Tudor era 
orfan de tată. Mama, Ana Bondoc din Vladimirii Gorjului s-a prăpădit mai 
târziu de ,,inima rea”. 
        ,,Eu mă războiesc cu Poarta …, dar eu nu voi înceta de a 
cere…reintroducerea drepturlor…Tării Româneşti... Apropierea unui corp 
elin sub comanda prinţului Ispilanti, mă pune în cea mai mare 
încurcătură... Am somat pe prinţul Ispilanti să se oprească la Briera 
Bucureştilor... Eu nu sunt dispus sa vărs sângele românilor pentru Grecia 
şi nu vreau ca printr-o măsură nesocotită şi pripită să întreprind ceva în 
detrimentul poporulu român.”  
                                (Declaraţia lui Tudor Vladimirescu, 22. III/ 3.IV.1821 

 Revoluţia din 1821 din Ţara Românească s-a înscris, desigur în seria 
unor acţiuni similare în Europa şi nu numai în perioada de trecere la evul 
modern, în chip special între  cele din sud- estul continentului.  Nu uităm 
însă că erau atunci, şi ,,anii de aur”  ai ,, Sfintei Alianţe” a împăraţilor contra 
naţiunilor când forţele contra revoluţiei erau mai puternice . 
 Obiectivul intern al revoluţiei , aşa cum reiese din documentele 
programatice constă în instruirea unei noi ordini: economice, sociale, şi 
politice cu corolarul său instituţional, noua ordine care îndepărtând 
anacronismele dar şi mai ales exploatarea fanariotă.  

 În ceea ce priveşte obiectivul  extern al revoluţiei, dorinţa supremă 
rămânea independenţa. Ţara Românească şi Moldova nu aveau forţa 
necesara pentru  a-şi impune independenţa.. 

 Într-o povestire a vieţii lui Tudor Vladimirescu se relatează că acesta 
pe când era administrator la moşiile Baia de Aramă şi Glogova, ale boierului 
Ion Glogoveanu, la Baia de Arama a găsit un logofăt, Covrea de fel din 
Cerneţi. Făcându-se fraţi de cruce, Tudor şi Covrea s-au legat, prin toate 
felurile de jurământ ca să nu plece de la vechiul ciocoi oltean până nu şi-ar 
face bani, ca să plece amândoi în tovărăşie, să adune arme de prin ţările 
vecine, pentru  a porni lupta contra fanarioţilor din ţară, care îi jupuiau pe 
bieţii români. 

 Tudor Vladimirescu a plecat spre Bucureşti precum se ştie, în seara 
zilei de marţi 18/30 ianuarie 1821, în mare taină, însoţit de ceata de oameni 
înarmaţi. 
 În mânăstirea Tismana, Tudor cu ceata care-l însoţea şi cu unul din 
ispravnicii din Gorj au poposit în noaptea de 22-23.I/3-4.II, făcând ultimele 
pregătiri pentru declanşarea acţiunii a doua zi. Datorită faptului că Tudor era 
contra boierilor, aceştia au pus un plan la cale  pentru a-l omorî. Stareţul 
mânăstirii de la aceea vreme pentru a-l salva pe pandur, l-a ascuns la 
mânăstirea Tismana între zidul normal şi un zid fals spunând: ,,Să mi se 
usuce mie dreapta dacă nu spun adevărul”. 

 Pe atunci în mica localitate din judeţul Mehedinţi, Padeş devenită apoi 
atât de cunoscută în istoria românilor, Tudor Vladimirescu însoţit de D. 
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Macedonski şi de oamenii săi înarmaţi cu care venise de la Bucureşti a lansat 
prima proclamaţie revoluţionară  pe care o numim firesc, ,,de la Padeş’’. Tot 
aici, la Padeş s-a declanşat şi a continuat acţiunea de recrutare a ostaşilor. În 
4 zile Tudor a strâns sub comanda sa peste 600 de plăieşi mai toţi vânători de 
capre şi urşi.. 

 I. P. Liprandi – ofiţer rus şi autorul unor interesante memorii în 
legătură cu mişcarea pandurilor – descrie asasinarea lui Tudor Vladimirescu: 
„…Tudor a fost închis în temniţa mitropoliei, iar cunoscutul criminal 
Caravia a fost însărcinat să-i ia interogatoriul. Acest scelerat a supus pe 
Tudor la tot felul de chinuri, numai pentru a afla unde a ascuns banii, căci 
credea că are sume mari de bani pentru cumpărarea de arme şi muniţie 
pentru panduri, iar descoperirea lor interesa pe toţi, mai mult decât acţiunile 
lui Tudor. Vladimirescu a suportat totul cu o tărie neobişnuită, răspunzând 
că nu are nimic şi că el a venit acolo pentru ca, unindu-se cu eteriştii, să 
lupte împreună împotriva turcilor. În cele din urmă, după două zile de cele 
mai crunte chinuri, l-a anunţat pe Tudor că-l trimit la divan şi, legându-l, au 
ieşit noaptea afară din oraş. Apropiindu-se de râul Dâmboviţa, Caravia l-a 
împuşcat cu pistolul, apoi l-au tăiat, i-au tăiat capul, iar trupul i l-au 
aruncat în râu [...], după unii autori într-o fântână părăsită. Astfel a fost 
curmată, prin trădare, viaţa lui Tudor…” 

După convingerea oricărui om sănătos la minte,’’Patria se cheamă 
poporul iar nu tagma jufuitorilor” 
 
 
Bibliografie: -Revoluţia Română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu- 
G. D. Iscru,       Casa de editură si librărie ,,Nicolae Bălcescu’’ Bucuresti, 
2000 
           -Răscoala populară codusă de Tudor Vladimirescu- S. I Gârleanu , 
Editura ,, Ştiinţifica’’, Bucureşti 
           -http://www.lovendal.net/wp52/misterul-mortii-lui-tudor-
vladimirescu/ 
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I. Citate din diverşi scriitori: (Tolstoi,Goethe,D.R.Popescu,Ileana 
Vulpescu,Dinu Săraru,  Korolenko etc.)  

 
* „viaţa unui om superior,în realitate,se alcătuieşte mai mult din 
renunţări;renunţarea e singura cale de elevare morală.” 
* „iubirea e un noroc rar şi niciun preţ nu e prea mare de plătit dacă vrei să-l 
păstrezi.” 
* „nu noi,câţiva de la putere,facem istoria pentru mase,ele o fac,noi trebuie 
să ne plecăm după voinţa lor pentru că au personalitate istorică şi naţională.” 
* „spiritul poate muri înaintea trupului,şi nu când trăieşti în pădure sau în 
mlaştină,ci în societate.” 
* „blestemul omului este să depindă de oameni şi,la rându-i,să impună 
dependenţă faţă de el.” 
* „omul se zbuciumă pentru toate fleacurile pentru că nu are imaginea exactă 
a dimensiunii lor;de aceea nu li se poate ridica deasupra.” 
* „esenţiale sunt creierul şi mâna,competenţa,după asta ar trebui să judecăm 
şi să apreciem oamenii,nu după cum dau din gură.” 
* „simţul umorului e o calitate umană superioară;râsul e forma supremă a 
libertăţii intelectuale.” 
* „religia nu împiedică pe om să se comporte ca o fiară.” 
* „autoritatea ca act,nu ca efect,nu determină adeziune liberă,ci supunere.” 
* „ţinând să ai mereu TU dreptate,nu e cel mai fericit mijloc de a-ţi 
manifesta personalitatea.” 
* „taina existenţei umane nu constă în a trăi,ci în a şti pentru ce trăieşti.” 
* „când cineva este silit să creadă,ce valoare mai pot avea convingerile lui?” 
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* „dragostea e ca alcoolul – cu cât eşti mai neputincios şi mai beat,cu atât te 
crezi mai puternic şi mai sigur de drepturile tale.” 
* „dascălul trebuie să fie ca un apostol,să meargă unde-i mai greu.” 
* „să nu cultivi plăcerea pentru lucruri şi dispreţul pentru valoarea lor.” 
* „din nefericire sunt două lucruri pe lume cărora nu le poţi comanda: 
iubirea şi plictiseala.” 
* „omul e făcut pentru fericire ca pasărea pentru zbor.” 
* „dacă am pune tot atâta grijă ca să ne ascundem de lume câtă avem de 
obicei ca să ne arătăm în lume,am scăpa de multe necazuri.” 
* „dacă-i facem nenorociţi pe oamenii care ne iubesc,atunci cum ne vom 
purta cu cei care ne urăsc?” 
* „atât de pieritor e omul,încât chiar acolo unde are certitudinea că existenţa 
lui înseamnă ceva,acolo unde lasă cu adevărat urma prezenţei lui în sufletul 
celor care îi sunt dragi,chiar şi acolo urma aceasta trebuie să se stingă şi să 
dispară, şi asta atât de curând.” 
* „omul îşi închipuie că el e acela care-şi hotărăşte destinul,când,în 
realitate,el nu e altceva decât o surcică în apa unui râu;se învârteşte într-un 
cerculeţ şi pluteşte cu valul la-ntâmplare;îl aruncă undeva la mal,îl duce în 
larg,ori îl afundă undeva în mâl –trist şi dureros.” 
* „omul e singura minune de pe Pământ,pentru că toate celelalte sunt 
rezultatul creaţiei,voinţei,inteligenţei şi imaginaţiei lui.” 
* „cultura nu e un apanaj al intelectualilor,ci un mod de existenţă a 
oamenilor civilizaţi.” 
* „FĂRĂ URĂ SE POATE TRĂI, FĂRĂ DRAGOSTE NU.” 
* „rămânem bogaţi numai când dăruim totul.” 
* „cine a suferit puţin,înţelege puţin.” 
* „singurul stimulent al omului e nedreptatea,e stimulentul de a lupta pentru 
dreptate.” 
* „tinereţea e un lucru complicat,pe care omul îl primeşte de la natură sau el 
singur şi-l creează – greu de spus! – o lumină,o putere a sufletului de a lua 
mereu totul de la început,de a renaşte.Şi trupul ascultă de această putere şi el 
se reînnoieşte dacă izvorul nu seacă.” 
* „orice revoluţie,în iureşul ei nestăvilit,odată cu gunoaiele,cu vechiul care 
trebuia spulberat,mai spulberă,din greşeală,şi valori autentice.” 
* „de ce am mai sta de vorbă dacă ne-am înţelege perfect? – puţin ermetism 
face bine.” 
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* „nu păstrăm în aniversările noastre decât data naşterii,deşi,s-ar putea,ca o 
altă zi să fie infinit mai nuanţată şi mai aptă de memorie decât însăşi 
geneza.” 
* „nimeni nu are în buzunarul de la vestă licenţa adevărului.” 
* „mai presus de orice,să-ţi fii credincios ţie însuţi.” 
* „îi iertăm adesea pe cei care ne plistisesc,dar nu le putem acorda iertare 
celor plictisiţi de noi.” 
* „un om de spirit ar fi adesea la mare strâmtoare ,lipsit de societatea 
proştilor.” 
* „mai degrabă îi iubim pe cei care ne urăsc,decât pe cei care ne iubesc mai 
mult decât vrem noi.” 
* „există anumite situaţii în viaţă în care adevărul şi simplitatea constituie 
cea mai bună tactică.” 
* „iubirea care se naşte pe neaşteptate este cel mai greu de lecuit.” 
* „e o mare nenorocire să nu ai destulă înţelepciune pentru a vorbi frumos,şi 
nici destulă judecată pentru a tăcea.” 
* „fiecare om doreşte un trai îndelungat,dar niciunul nu vrea să fie bătrân.” 
* „un prost pune mai multe întrebări decât poate da răspunsuri un înţelept.” 
* „numai cei curajoşi ştiu să ierte.” 
* „lucrurile inutile pe care le ştim sunt mai numeroase decât cele necesare pe 
care le ignorăm.” 
* „oamenii de spirit săvârşesc multe greşeli în viaţă fiindcă nu-i cred pe 
semenii lor atât de proşti pe cât sunt în realitate.” 
* „de fapt,nu ştii decât atunci când ştii puţin;odată cu însuşirea de multe 
cunoştinţe creşte şi îndoiala.” 
* „dacă proştii ar avea cea mai mică idee despre suferinţele pe care le 
căşunează,ar fi oamenii cei mai înlăcrimaţi.” 
* „prietenul îmi spune ceea ce pot face;de la duşman învăţ ce trebuie să fac.” 
* „primii 40 de ani ai vieţii ne dau textul – următorii ne oferă comentariul.” 
* „faima e ceva ce trebuie câştigat;onoarea e ceva ce nu trebuie pirdut.” 
* „poţi folosi orice limbaj doreşti, niciodată nu poţi spune altceva decât eşti.” 
* „ poţi oare consola şi alina fără a minţi?” 
* „o găină e doar modalitatea găsită de un ou pentru a face alt ou.” 
* „fericirea şi prostia numai dintr-o cauză nu sunt identice;pentru că nu toţi 
proştii sunt fericiţi.” 
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* „câtă vreme iubim,servim la ceva;câtă vreme suntem iubiţi de alţii,suntem 
indispensabili.” 
* „adevărul nu e niciodată pur şi rareori simplu.” 
* „oricine poate compătimi cu suferinţele unui prieten,dar îţi trebuie un 
suflet ales ca să poţi împărtăşi succesul unui prieten.” 
* „să fii îndrăgostit,nu-i nimic;să stai împreună e mai greu.” 
* „cuvintele te asaltează ca viespiile sau te liniştesc ca răcoarea; te otrăvesc 
ca bureţii sau te adapă ca roua trandafirie.” 
* „nu eşti superior unei realităţi pe care n-o poţi crea.” 
* „nobleţea e un sublim atribut al vieţii pe care-l surpăm încet,încet în 
oceanul vulgarităţii, în loc să tindem spre puritatea lui.” 

 
 

*** 
 
 
II. Trei vulturi făceau bungee jumping. 
Sare unu de pe stâncă cade vreo 100 de metri şi cu 5 metri înainte de sol 
deschide aripile. 
Sare al doilea, sare al treilea... 
- Mama ce cool a fost, zice unu', hai să mai sărim odată. 
Sus apare ursu. 
- Băi ce faceţi voi aici? 
- Bungee jumping. 
- Vreau şi eu! 
- Păi hai sări. Sare ursu odată cu vulturii şi după vreo 50 de metri un vultur îl 
întreabă pe urs: 
- Bă da tu ai aripi? 
- Nu, n-am... 
- Mamă ce cool e ursu'! 
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