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Somnul monstruos 
 

e la materie la spirit, omul viu nu e nevoit să perceapă saltul calitativ, fiindcă el survine 
de la sine. Materia, mineralele care-o alcătuiesc, prin diferite configuraŃii, ar 
considera-o unii savanŃi întâmplătoare. Eu mă pun de-a curmezişul şi afirm că, nu, 

omul, nu e hazard sută la sută. E o sumă noologică de substanŃe şi de esenŃe, de cristale şi de 
idei, de semne şi viziuni. Ceva din intimitatea sa divină transcende conjuncturalitatea, o 
proiectează în absolut (mă refer la „absolutul” lui Ştefan J. NeniŃescu dar şi la „filosofia 
nuanŃelor” a lui Gaston Bachelard) şi o consacră. 

Actul consacrării este atributul fondator al celor „aleşi”. Alesul e un soi de semizeu 
secularizat, căzut într-o istorie împuŃită. Într-o istorie calpă, „f ăurită” (în bătaie de joc?), vai, 
ar fi o acuzaŃie prea nemeritat de blândă!?) de fiecare parvenit în folosul său propriu, care l-ar 
voi pe acest „ales” ras de pe pământ.  

Ura de clasă – pe care nu mi-o bănuiam – nu mă lasă să dorm. Dacă aş dormi, aş avea 
senzaŃia că somnul meu ar naşte monştri. Cei ai lui Goya ar fi nişte schiŃe nevinovate. Mi se 
perindă, zilnic, prin faŃa ochilor, nişte specimene ce par zvârlite în afară de însuşi fundul 
infernului. „Prin bolgiile iadului / dragi comilitoni / se trăieşte bine. / Nu mai fiŃi temători! Se 
pot vâna / căprioare-ndestul! / Se pot face bani cu nemiluita! / Se poate fura la nesfârşit! Numai 
să fiŃi în graŃiile celui mai mare / peste cetele dracilor / ierarhizaŃi şi ei pe funcŃii şi grade / pe 
ranguri şi pile / la ScaraoŃki. / cel pururea negru, şi păcătos”. Acestea scris-a poetul oficial al 
CurŃii Satanei. 

 
Ion Popescu-Brădiceni 

 
 

D 
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Marea Britanie - educaŃie şi timp liber 
 

Prof. Oana łurlea 
    

      Dacă vorbim în sens strict,  “Marea Britanie”este o expresie geografică, dar” Regatul 
Unit”este o expresie politică. Marea Britanie este de fapt cel mai mare grup de insule care se 
afla între Marea Nordică şi Oceanul Atlantic. Este aproximativ de două ori şi jumătate mărimea 
Irlandei care este cea dea doua ca marime. Împreună sunt numite Insulele Britanice (The British 
Isles).  
         Insulele Britanice sunt împartite în două state separate şi independente. Cel mai mic dintre 
acestea este Republica Irlanda, care-şi are capitala la Dublin. Cel mai mare a cărui capitala este 
Londra, este Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Acest titlu lung, de obicei scurtat 
la Regatul Unit (The United Kingdom sau UK) este rezultatul unei istorii complicate.  
         Insula Marii Britanii conŃine trei „naŃiuni” care au fost separate la începutul istoriei lor: 
Anglia, ScoŃia şi łara Galilor. łara Galilor a devenit parte a sistemului administrativ englezesc 
în secolul al XVI-lea. ScoŃia nu a fost complet unita cu Anglia până în 1707. Regatul Unit este 
un nume care a fost introdus în 1801 când Marea Britanie s-a unit cu Irlanda. Când Republica 
Irlanda a devenit independentă în 1922, titlul a luat forma prezentă. 
        „Britain” şi „British” au două sensuri: câteodată se refera la Marea Britanie singură şi 
câteodată la Regatul Unit incluzând Irlanda de Nord. „England” şi „English”sunt adesea folosite 
incorect pentru a se referi la toată Marea Britanie.  
         Sistemul educaŃional este obligatoriu de la vârsta de 5 ani şi până la 16 ani şi de obicei este 
o trecere de la şcoala primară la cea gimnaziala în jurul vârstei de 11 ani, dar şcolile sunt 
organizate în feluri diferite. Departamentul de EducaŃie şi ŞtiinŃă menŃine control absolut, deşi 
autoritaŃile locale implicate în educaŃie au puteri considerabile în administraŃie. Majoritatea 
părinŃilor aleg să-şi trimită copiii la şcoli de stat, finanŃate din fonduri publice, dar un număr din 
ce în ce mai mare de elevi de gimnaziu urmează şcoli independente unde plătesc taxă în afara 
sistemului de stat. Multe din acestea sunt şcoli cu internat care furnizează locuinŃă pentru elevi 
în timpul semestrului. Scolile în Marea Britanie au trei trimestre pe an, fiecare cu o pauză scurtă 
la mijlocul trimestrului şi vacanŃe mai mari de Craciun şi Paşti şi în timpul verii. 
            Treapta superioară de educaŃie în Marea Britanie include universitaŃi, politehnici, colegii, 
şi cursuri avansate la diferite colegii. Se afla 47 de universitaŃi în Marea Britanie şi 30 de 
politehnici, plus 350 de colegii şi institute, unele dintre ele pregătind profesori. O universitate 
are atât facultaŃi cât şi secŃii. Cele mai cunoscute facultăŃi sunt Dreptul, Medicina, ŞtiinŃele şi 
Artele. SecŃiile includ inginerie, economie, comerŃ, agricultură, muzică şi tehnologie. StudenŃii 
trebuie să-şi plătească taxele, dar autoritaŃile locale oferă burse la majoritatea studenŃilor ai căror  
părinŃi nu pot plăti. StudenŃii pot deveni membrii ai societaŃilor academice şi cluburilor sportive 
şi pot lua parte la activitaŃile lor. În unele universitaŃi, precum Oxford şi Cambridge în Anglia, 
se poate locui. Asta înseamnă că în timpul semestrelor studenŃii locuiesc într-un colegiu al 
universităŃii, cămin sau orice locuinŃa aleasă dintr-o listă oficială. În alte universităŃi nu se poate 
locui. În aceste cazuri studenŃii pot sta intr-un cămin, dar cei mai mulŃi stau acasă şi trebuie să 
călătorescă zilnic pentru a ajunge la cursuri.  
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           Britanicii au acum mai mult timp liber şi mai multe vacanŃe decât au avut acum 20 de ani. 
Orele de muncă au scăzut şi din 1980 angajatorii trebuie să acorde patru săptămâni de vacanŃă 
sau mai mult pe lângă sărbătorile pubice şi anume Crăciunul şi Paştele. Cele mai populare 
activităŃi din Regatul Unit sunt ascultarea de muzică pop, mersul în baruri (tipicul PUB 
englezesc) , sportul, vacanŃele, activităŃile în aer liber şi privitul la televizor. Barurile sunt o 
parte importantă a vieŃii sociale britanice, mai mult decât restaurantele, şi cei mai mulŃi sunt 
cheltuiŃi pe băutură decât în oricare altă formă de activitate a timpului liber. Alte costuri sunt pe 
vacanŃe, urmate de televizor, radio, instrumente muzicale şi masa în oraş. Dacă au îndeajuns de 
mulŃi bani, britanicii călătoresc mai mult şi îşi iau mai multe vacanŃe. Numărul celor care 
călatoresc în străinătate a crescut de la 7 milioane la începutul anilor 1970 la 17 milioane la 
mijlocul anilor 1980, Spania rămânând destinaŃia lor preferată.. 
             Britanicii au fost întotdeauna o naŃiune care a iubit sportul şi aşa sunt şi astăzi. MulŃi 
oameni, atât străinii cât şi britanicii, consideră jocul de cricket cel mai caracteristic dintre 
sporturile englezeşti. Este adevărat că jocul de cricket, spre deosebire de fotbal, a rămas un joc 
specific britanic, dar ar fi greşit să spunem că jocul de cricket este cel mai popular sport britanic. 
Acesta este, fără îndoială, fotbalul.  
             Ca o concluzie, Mare Britanie este o societate democratică şi stabilă. CetaŃenii ei au 
libertatea de a vorbi şi credinŃe politice şi religioase. Este de asemenea un membru conducător al 
ComunutaŃii Europene şi al ComunitaŃii Britanice de NaŃiuni şi are un rol mondial major ca 
membru permanent al Consiliului SecurităŃii NaŃiunilor Unite. 
            În domeniul artelor, Marea Britanie continuă să conducă lumea: „Artele ne ajută să dăm 
un sens acestei lunmi, ele ne ajută să punem la loc piesele rătăcite, să facem o formă din haos.” 
 
 Bibliografie : 
Paul Harvey,Rhodri Jones-Britain Explored 
David McDowall-Britain in Close-up 
Peter Bromhead-Life in Modern Britain 
M.A.Rogers-This Is Britain 

 

Neoliticul timpuriu în Banatul montan 
Prof. Jana-Daniela RaŃ  

 

       1.Cultura Starčevo Criş 
 Cultura Starčevo-Crişface parte din marele complex al neoliticului vechi din sud-estul 
Europei, reprezentat de culturile Protosesklo-Sesklo(Thessalia), Nea Nicomedia-Vršnik-
Amzabegovo (Macedonia), Karanovo-Kremikovc (Bulgaria), Starčevo – Starčevo, Impreso 
(Iugoslavia) şi Köros (Ungaria).59 
 EvoluŃia acestei culturi pe teritoriul Banatului s-a considerat că este identică cu cea din 
Serbia deşi au fost vehiculaŃi mai mulŃi termeni care denumesc această cultură: Starčevo Criş, 
Criş Starčevo sau numai Criş.60 
 Într-un studiu publicat în 1968, Vasile BoroneanŃ a venit cu o teorie privind denumirea 
acestei culturi care cunoaşte trei faze: primul nivel de la Cuina Turcului, Peştera lui Climente şi 
descoperirile fazei timpurii de la Ostrovu Golu (Banului), se leagă de complexul cultural sudic 
Karanovo - Kremkovci - Starčevo; în etapă de aclimatizare apar forme noi impulsionate de acest 

                                                
59 Idem, Neoliticul Banatului, p. 15. 
60 Ibidem, p. 15. 
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complex cultural care pătrunde pe teritoriul Ńării noastre; în etapa de sinteză şi generalizare 
„putem vorbi de un facies nou care în chip justificat poate fi numit Criş”.61 
 Părerea unanim acceptată de majoritatea cercetătorilor este şi cea fundamentată de 
Gheorghe Lazarovici care consideră că pentru teritoriul României există o evoluŃie similară cu 
cea din aria culturii Starčevo, fapt demonstrat de caracteristicile materialului din fazele timpurii 
descoperite la Cluj – Gra Baciului şi Cârcea şi legăturile lui cu cel din orizonturile similare din 
Iugoslavia şi Ungaria. 
 Conform acestei opinii, termenul de Starčevo-Crişsugerează evoluŃia fenomenelor 
culturale pe o arie mai largă, din Moldova până în Bosnia şi din Transilvania până în 
Macedonia, având strânse legături cu Orientul Apropiat care est şi leagănul primar al acestei 
civilizaŃii.62 
 Răspândirea acestei culturi în zona Clisurii Dunării şi a Banatului montan este dată de 
numeroasele descoperiri ceramice ce atestă prezenŃa etnică a purtătorilor acesteia. În Clisura 
Dunării se cunosc astfel de puncte de-a lungul malului românesc al Dunării la: Kuvin, Socol, 
Baziaş, Şuşka, Pojejena-Nucet, Măceşti, Moldova Veche, Pescari-Ali Beg, Sfânta Elena, 
Gornea-CăuniŃa de Sus şi Locurile Lungi, SicheviŃa, Liubcova-OrniŃa, Berzasca, Cozla-SviniŃa, 
Ogradena, Dubova –Cuina Turcului, Peştera lui Climente, Peştera lui MoavăŃ, Sacoviştea 
Mare, Ostrovu Golu, Gura Văii, Schela Cladovei şi Ostrovu Corbului.63 Deasemenea şi pe malul 
sârbesc al Dunării se cunosc o serie de puncte arheologice care dovedesc prezenŃa purtătorilor 
civilizaŃiei Starčevo Criş.  
 De-a lungul evoluŃiei sale, cultura Starčevo-Criş cunoaşte mai multe etape evolutive. 
Prima periodizare a acestei culturi este făcută de Vl. Milojčić care o împarte în patru faze, I-IV, 
faza a IV-a fiind contemporană cu faza A a culturii Vinča.64 
 Acelaşi sistem de periodizare, doar puŃin modificat este şi cel elaborat de D. Garašanin, 
care notează fazele culturii Starčevo-Crişcu I, IIa, IIb, III.65  
 Un sistem diferit de periodizare este cel elaborat de St. Dimitrijević, care foloseşte 
termeni ca Linear, Ghirlandoid, Spiraloid, Monocrom, care definesc anumite stiluri 
predominante în ceramica pictată a culturii Starčevo Criş.66 
 În zona Clisurii şi cea montană sunt cunoscute doar ultimele trei etape din evoluŃia 
acestei civilizaŃii, iar sistemul de periodizare folosit pentru această zonă de majoritatea 
cercetătorilor români este cel al lui Vl. Milojičic şi D. Garašanin. 
 Fiecare fază a culturii Starčevo-Crişare mai multe subfaze care au fost notate simbolic 
IA, IB, IC; IIA, IIB; IIIA, IIIB; IVA, IVB. 67 
 Cea mai timpurie prezenŃă a civilizaŃiei starceviene a fost atestată în zona Clisurii 
âncepând cu mijlocul etapei II A şi astfel de descoperiri au fost atestate la Cuina Turcului68, 
Gornea-Locurile Lungi, poate unele materiale de la Gornea-CăuniŃa de Sus şi Pojejena.69 
 Pentru faza II B, cele mai caracteristice descoperiri sunt cele de la Cuina Turcului, chiar 
dacă unele elemente au apărut mai timpuriu70, unele materiale de la Gornea-CăuniŃa de Sus, 
cupa pictată de la Peştera lui Climente şi tot acum începe locuirea de la Schela Cladovei.71 

                                                
61 V. BoroneanŃ, Neoliticul timpuriu în zona PorŃilor de Fier , în CA, Craiova, 7, 1968, p. 16. 
62 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului. p. 15-16. 
63 Idem, Neoliticul timpuriu din zona PorŃilor de Fier (Clisură), în Banatica, 7, 1983, p. 16-17;  Idem, Gornea. 
Preistorie, p. 12-13. 
64  Idem, Neoliticul Banatului, p. 17; idem, Neoliticul timpuriu din….p. 7. 
65 Idem, Neoliticul timpuriu din…. p. 7. 
66 Ibidem, p. 7. 
67 Ibidem, p. 7. 
68 Ibidem, p. 7. 
69 S.A. Luca, Aşezarea aparŃinând culturii Starčevo Criş de la Pojejena-Nucet (jud.Caraş-Severin), Campania 
1986, în Banatica, 13, 1995, p. 8. 
70 Ibidem, p. 8. 
71 Gh. Lazarovici, Neoliticul timpuriu din zona…, p. 19. 
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 În faza III A se continuă trăsăturilor descoperirilor din etapa precedentă, staŃiunea de la 
Cuina Turcului fiind cea mai reprezentativă pentru evoluŃia acestei faze. Alături de ornamentele 
constând din impresiuni de unghie şi deget, care sunt cunoscute din cele mai vechi etape din 
Clisură, apare barbotina stropită şi organizată, precum şi inciziile, fără a juca un rol deosebit.72 
Acum se generalizează pictura neagră cu motive geometrice rectilinii şi curbolineare.73 
 În această etapă se încadrează descoperirile de la Cuina Turcului, Schela Cladovei, unele 
materiale de la Gornea- CăuniŃa de Sus, Gornea-Locurile Lungi(bordei 4) şi Ostrovu Golu.74 
 În urma cercetărilor efectuate în staŃiunea de la Liubcova-OrniŃa, domnul S. A. Luca 
încadrează cronologic aşezarea comunităŃilor de tip Starčevi Criş de aici, în a doua jumătate a 
fazei IIIA, sesizând şi vieŃuirea comunităŃilor la începutul fazei IIIB.75 
 Săpăturile efectuate tot în această staŃiune de Eugen Comşa(săpăturile au fost efectuate 
în anii 1961 şi 1965-1967) au dus la concluzia că materialul ceramic escavat este încadrabil în 
faza Starčevo IIB.76 
 În perioada de mijloc şi de sfârşit a fazei III B se înmulŃeşte ceramica ornamentată cu 
barbotină, stropită şi organizată, ornamentele constând din impresiuni cu unghia şi degetul sunt 
dispuse în şiruri, apar ornamentele din tăieturi scurte sau mai lungi, se înmulŃesc şi devin 
predominante ornamentele incizate; creşte numărul motivelor plastice; la forme se trece de la 
cele globulare din perioada precedentă, la cele largi, plate, iar către sfârşitul acestei etape apare 
pictura policromă cu motive rectilinii; se generalizează folosirea nisipului ca degresant la unele 
categorii ceramice, alături de pleavă şi tot acum, în perioada de maximă evoluŃie a culturii 
Starčevo-Crişsosesc cele mai timpurii elemente vinciene sesizate la Gornea şi în materiale din 
ultimele nivele de la Cuina Turcului III, Schela Cladovei II, Ostrovu Golu II.77 
 Această etapă este bine precizată de caracteristicile materialului de la Ostrovu Golu, 
Gornea-Locurile Lungi(locuinŃele 1-3), Liubcova, unele materiale de la Schela Cladovei, de la 
Cuina Turcului şi de la Gornea-CăuniŃa de Sus.78 
 În faza IV A, cele mai multe staŃiuni îşi încetează evoluŃia ca urmare a sosirii în zonă a 
purtătorilor culturii Vinča încă din faza precedentă.  
 EvoluŃia fazei IVA pe teritoriul Banatului montan este una din caracteristicile acestei 
zone deoarece sosirea primelor elemente vinciene în Clisură au influenŃat profund civilizaŃiile 
neoliticului vechi. Aceste prime elemente cunoscute în Banat sub denumirea de Vinča A au 
intrat în contact cu purtătorii culturii Starčevo-Crişa cărei evoluŃie a fost oprită, influenŃată sau 
transformată după cum elementele care au sosit au fost în numărmai restrâns sau mai mare.79 
 Acest fenomen a dus la evoluŃia diferită a culturii Starčevo-Criş în sudul Banatului şi în 
nordul Banatului.  
 În sudul Banatului, aşezările cu ceramică pictată de tip Starčevo IIIB cum sunt cele de la 
Liubcova şi Gornea îşi încetează evoluŃia la sosirea purtătorilor culturii Vinča.80 Nivelurile 
superioare de la Ostrovu Golu, în special cele cu complexe de piatră au suferit schimbări atât de 
mari încât vor da naştere unui alt grup cultural – Starčevo IV, grup real care îşi va continua 
existenŃa, cu caracteristici nou formate, în aşezări având niveluri propri sau stabilindu-se în 
aşezările Vinča A, convieŃuind în mod paşnic cşa cum se întâmplă la Gornea unde în aceeaşi 
aşezare sunt alături de bordeie Vinča A şi bordeie Starčevo IV.81 

                                                
72 Idem, Neoliticul Banatului, p. 22-23; idem, Gornea-Preistorie, p. 37-38. 
73 Idem, Neoliticul timpuriu din zona…, p. 19. 
74 Ibidem, p. 19. 
75 S. A. Luca, Liubcova-OrniŃa, 1998;  idem, Aşezarea Starčevo Criş de la Liubcova-OrniŃa (săpăturile din anul 
1985), în Banatica 9, 1987, p. 23. 
76 E. Comşa, Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova, în SCIV 17, 2, 1966, p. 360;   S. A. Luca, Aşezarea 
Starčevo Criş…p. 22. 
77 Gh. Lazarovici, Neoliticul timpuriu în…, p. 21;  Idem, Neoliticul Banatului, p. 22-23. 
78 Idem, Neoliticul timpuriu în…, p. 21. 
79 Idem, Faza a IV-a a culturii Starčevo Criş în Banat, în Acta MN, 8, 1971, p. 409. 
80 Ibidem, p. 409. 
81 Ibidem, p. 413; idem, Gornea-Preistorie, p. 40. 
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 În nordul Banatului, comunităŃile Starčevo-Criş în continuă existenŃa în aşezări de durată 
primind doar influenŃe sudice. 
 Caracteristicile perioadei Starčevo-Criş IVA evoluează: pe lângă cele vechi apare 
ceramica neagră, slipul este rar, ceramica fină se reduce fiind în proporŃie de 39 % din care 15 % 
are forme bitronconice, apar forme şi ornamente noi, apare pictura policromă, cea geometrică de 
tradiŃie starčeviană dispărând.82 
 Ultima etapă a civilizaŃiei Starčevo-Criş, IV B, cu greu mai poate fi pusă în legătură cu 
vechea civilizaŃie neolitică. În sudul Banatului, fenomenul de sinteză Starčevo IV este prezent în 
staŃiunile de la Ostrovu Golu, ultimul nivel şi Gornea-CăuniŃa de Sus (bordeiele 7-8).83 Cu etapa 
Starčevo IVB se încheie evoluŃia culturii Starčevo-Criş în zona Banatului montan. 

 

Cadrul geografic al Banatului montan 
Prof. Florin RaŃ 

 Banatul este spaŃiul geografic delimitat la sud de apele Dunării, la nord de cursul inferior 
al Mureşului, iar la vest de râul Tisa. Spre est, un şir de munŃi înalŃi desparte această regiune de 
alte două regiuni istorice ale Ńării: Oltenia şi Transilvania. 
Relieful variat dominat de câmpii şi lunci fertile cu râuri bogate în peşte şi o formă bogată a 
determinat omul preistoric să-şi dureze aici aşezări statale. 
Elemente de geomorfologie (relieful, solurile) 
 Din cele mai vechi timpuri, Banatul a fost o zonă de contact, o placă turnantă între 
centrul şi estul Europei şi zona balcano-egeeană din sud. Banatul se află în centrul a patru axe de 
circulaŃie: una din ele urmează, de-a lungul râului Sava, limita dintre depresiunea Pannonică şi 
Peninsula Balcanică, ajungând peste Alpii Iulieni în nordul Italiei; a doua axă o constituie 
culoarul Morava-Vandar care face legătura dintre spaŃiul carpatic şi cel egeean;  tot din acest 
culoar se detaşează un drum. pe valea Nişavei spre Sofia pe valea MariŃei, prin Câmpia Traciei 
spre Bosfor. Valea Dunării se constituie însăşi într-un drum de legătură ce leagă bazinul Dunării 
inferioare de cel al Dunării mijlocii, sau sudul de nordul zonei est-central-europene1. A patra axă 
merge pe râul Tisa şi leagă CarpaŃii nord-vestici de Dunăre. La toate aceste căi naturale de 
parcurgere a Banatului se adaugă multe altele secundare care urmează văile a numeroase râuri 
ce traversează aceste zone. 
 Banatul este o regiune diversificată din punct de vedere al formelor de relief, aici 
întâlnindu-se dealuri, munŃi, câmpii, aşezate în trepte dinspre vest spre est, ceea ce îi conferă 
aspectul unui amfiteatru cu faŃa spre vest2. 
 Zona muntoasă cuprinde aproximativ 24 % din suprafaŃa Banatului3. Cea mai înaltă 
formă de relief este reprezentată de MunŃii łarcu şi MunŃii Godeanu ce au altitudini medii 
cuprinse între 1200–1500 m, dar şi vârfuri de peste 2000 m. MunŃii Banatului au altitudini medii 
între 500 –1000 m, cu vârfurile cele mai înalte de până la 1500 m, dominând zona sudică a 
Banatului. Aceşti munŃi sunt fragmentaŃi de masive muntoase: MunŃii Semenic, MunŃii Aninei, 
MunŃii Almăjului şi MunŃii Locvei. 

                                                
82 Idem, Faza a IV-a a culturii Starčevo-Criş in Banat, p. 413. 
83 Ibidem, p. 413. 
1 S. A. Luca, Liubcova-OrniŃa, Târgovişte, 1998, p. 9. 
2 Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979, p.7. 
3 Ibidem, p.7. 
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 Pe marginea estică a Banatului se detaşează MunŃii Poiana Ruscăi ca un bloc unitar, 
despărŃiŃi prin culoarul Bistra de Muntele Mic4.  
 De jur-împrejur, dealurile piemontane sunt strâns lipite de conturul MunŃilor Banatului 
având înălŃimi de până la 500 m.  
 Din suprafaŃa provinciei, câmpiile ocupă aproape jumătate şi sunt dispuse în cea mai 
mare parte în zona de nord şi vest a Banatului5.  
 Din cele prezentate mai sus reiese clar că jumătatea sudică a regiunii, delimitată de 
Dunăre, Mureş şi Tisa, se detaşează ca o unitate geografică unitară. În această zonă, relieful 
montan este preponderent şi ocupă aproape 70 % din suprafaŃa regiunii sudice a Banatului; din 
acest punct de vedere, Banatul de sud poate fi lesne numit şi Banatul montan, spre deosebire de 
nordul Banatului unde 80 % din suprafaŃă o reprezintă câmpia şi dealul6.  
 MunŃii Banatului aparŃin sectorului nord-dunărean al CarpaŃilor PorŃilor de Fier dintre 
Valea Timocului şi Valea Timişului7.  
 Muncii Semenic domină această zonă muntoasă şi prin vârful Piatra Goznei   
(1447 m) ating înălŃimea maximă. Relieful acestui bloc muntos este caracterizat de culmile 
rotunjite, prelungi cu platforme de eroziune situate între 700 şi 1400 m8.  
 CondiŃiile de climă şi sol de pe platformele Semenicului sunt favorabile aşezărilor 
umane. 
 MunŃii Dognecei sunt situaŃi în partea de nord-vest a MunŃilor Banatului şi sunt compuşi 
din şisturi cristaline străpunse de banatite, iar spre nord-est–sud-vest se dezvoltă un sinclinal de 
calcare şi gresii9. Valea Bârzavei îi taie transversal, despărŃindu-i în două masive inegale, zona 
montană de nord de Bârzava fiind cunoscută şi sub numele de MunŃii Arienişului10. 
 La vest de MunŃii Semenicului se găsesc MunŃii Aninei, cuprinşi la nord de Valea 
Bârzavei, Cheile Nerei la sud, iar la vest Dealurile OraviŃei şi Depresiunea Lupacului. Aceştia 
sunt constituiŃi din calcare jurasice şi cretacice în care s-au dezvoltat numeroase peşteri şi chei: 
Comarnic, Plopa, Buhui, Nerei, Caraşului, Gârliştei11. 
 Extremitatea sudică a MunŃilor Banatului este reprezentată de MunŃii Alm ăjului. 
Dunărea este hotarul sudic al acestora iar spre est sunt mărginiŃi de culoarul Cernei. 
 MunŃii Alm ăjului sunt alcătuiŃi în cea mai mare parte din filite, cuarŃite, gnaise, 
aparŃinând Cristalinului danubian, străpunse de granite şi granodiorite, iar în unele regiuni apar 
şi roci sedimentare (conglomerate şi calcare)12. 
 Ceea ce caracterizează relieful acestor munŃi este preponderenŃa formelor carstice, 
vârfurile cele mai înalte arareori depăşind 1000 m13.  
 MunŃii Locvei se întind la vest de MunŃii Alm ăjului, având altitudinea cea mai înaltă în 
vârful Vragolia Mică (367 m). În partea estică a acestor munŃi, datorită reliefului calcaros, s-au 
dezvoltat numeroase peşteri în care se constată urme de locuire (Peştera cu Muscă, Peştera 
Chindiei). În sedimentele de calcare şi dolomite din zona Anina-Gârnic există silex care a fost 
exploatat de către omul preistoric14. V. Mihăilescu a delimita acest segment montan sub 
denumirea de Munceii Gorganului 15. Aceşti munŃi sunt străbătuŃi de numeroase văi largi în care 

                                                
.4 *** , Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982,  p. 41. 
5 V. Mihăilescu, Dealurile şi câmpiile României, Bucureşti, 1966, p.122-127, p. 148-15. 
6 V. Sencu, I. Băcănaru, JudeŃul Caraş-Severin, Bucureşti, 1976, p. 9. 
7 V. Mihăilescu, op. cit., p.145. 
8 V. Sencu, I. Băcănaru, op. cit. p. 25. 
9 Fl. Draşovean, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timişoara, 1996, p.11. 
10 V. Sencu, I. Băcănaru, op.cit. p. 27; ***,Enciclopedia Geografică a Românie, Bucureşti, 1982, p.41;  Fl.  
Draşovean, op.cit., p.11. 
11 Fl. Draşovean, op.cit,  p. 11. 
12 S. A. Luca, op.cit., p.10. 
13 V. Sencu, I. Băcănaru, JudeŃul Caraş-Severin, Bucureşti 1976, p. 23, 29-30;  Fl. Draşovean, op.cit., p. 11. 
14 Fl. Draşovean, op.cit., p. 11;  S. A. Luca, op.cit., p.10. 
15 V. Mihăilescu, op.cit., p. 23-24. 
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comunităŃile preistorice au găsit condiŃii favorabile de locuire. Pe una dintre aceste văi, la 
confluenŃa ei cu lunca Dunării, se află aşezarea neolitică de la Liubcova.16  
 În vestul MunŃilor Banatului se detaşează cea mai înaltă treaptă, formată din MunŃii 
Godeanu, MunŃii łarcu şi MunŃii Cernei.  
 MunŃii Godeanu sunt cei mai înalŃi, având altitudini cuprinse între 1100 m şi 2200m; 
sunt masivi, constituiŃi din şisturi cristaline, tăiaŃi de văi adânci.17 La sud de aceştia se află 
MunŃii Cernei care sunt formaŃi în partea de nord din şisturi cristaline, iar culmile sudice sunt 
sculptate în sedimente greso-conglomeratice, eruptive şi calcare.18 
 Pe Valea Cernei, în pereŃii din calcar masiv, s-au format peşteri care au fost locuite din 
epoca pietrei, condiŃiile de4 climă şi relief fiind favorabile comunităŃilor preistorice. La sud de 
Valea Cernei se întind MunŃii MehedinŃi, care au altitudini uşor mai joase, cuprinse între 1000 m 
şi 1200 m, atingând 1466 m în Vârful lui Stan. În partea de nord, constituită aproape exclusiv 
din calcare, există o serie de peşteri: Peştera Mare de la Soronişte, Peştera cu Pietre, Peştera lui 
Şerban.19  
 Depresiunile, atât cele intramontane cât şi cele periferice, reprezintă pentru spaŃiul 
bănăŃean importante zone de habitat, cât şi căi de comunicare pentru zona montană.  
 Relieful depresionar este reprezentat de depresiunile Caransebeş-Mehadica, Almăjului şi 
Ezeriş, cu un climat mai blând, care a favorizat dezvoltarea comunităŃilor omeneşti, începând cu 
epoca pietrei şlefuite.20 
 Culmile nordice şi nord-vestice ale MunŃilor Banatului sunt mărginite de o serie de 
coline: Dealurile OraviŃei, Doclinului, Sacoş-Zăgujeni, Pogănişului, Surducului şi Lipovei. 

 

ConstrucŃii pleonastice 
                                              Prof. Albici LuminiŃa 

 
         Pleonasmul conform DicŃionarului explicativ al limbii române(2005) constă într-o ,,eroare 
de exprimare prin folosirea alăturată a unor cuvinte, construcŃii, propoziŃii, etc cu acelaşi 
înŃeles.”  
         În articolul,, Pleonasmul şi tautologia”, Mioara Avram defineşte pleonasmul ca ,,folosirea 
mai multor elemente de expresie decât ar fi strict necesar pentru redarea unui anumit conŃinut, 
alăturarea unor elemente care au înŃeles identic ori asemănător sau dintre care unul se cuprinde 
în altul(M. Avram, 1996). 
       ,,DicŃionarul de ştiinŃe ale limbii” defineşte pleonasmul ca ,,tip de redundanŃă, care constă în 
repetarea aceluiaşi semnificat prin semnificanŃi diferiŃi, …o repetiŃie de sens în anumite condiŃii 
sintactice”(DSL, pleonasm). 
        Autorii,, Enciclopediei limbii române” precizează că ,,termenul de pleonasm se foloseşte în 
mod curent pentru redundanŃele negramaticalizate, produse din neglijenŃă sau dintr-o nevoie de 
insistenŃă, din dorinŃa de subliniere a unei idei….am văzut cu ochii mei, intră 
înăuntru…”(ELR,pleonasm). 
         Mioara Avram în articolul ,,Pleonasmul şi tautologia” este cea care stabileşte şi etimologia 
termenului pleonasm, din gr. pleonasmos-pleonazein ,,a fi superfluu, în plus”-pleon,, mai mult” 
          Pleonasmele pot fi: 

                                                
16 S. A. Luca, op.cit., p. 10. 
17 V. Mihăilescu, op.cit.,  p. 25. 
18 Fl. Draşovean, op. cit.,  p. 10. 
19 Ibidem,  p. 11. 
20 Ibidem, p. 11. 
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-pleonasme etimologice-asocierea unor cuvinte înrudite semantic, dar diferite ca origine(ex.: a 
aduce un aport) 
-pleonasme semantice- rezultatul necunoaşterii exacte a sensurilor termenilor alăturaŃi(ex.: 
confident intim, contrabandă ilegală) 
-pleonasme gramaticale- rezultatul folosirii greşite a unor prepoziŃii, conzuncŃii etc.(ex.: a 
conlucra împreună, a convieŃui laolaltă, drept pentru care, dar însă) 
        Există pleonasme tolerabile (ex.:a se apleca în jos,a cânta un cântec, costum de haine,moş 
bătrân, a inta înăuntru, fetiŃă mică etc. )  şi pleonasme intolerabile(ex.: a adulmeca mirosul, a 
aproba pozitiv, cerere solicitată, a monopoliza totul, a avansa înainte, a recidiva din nou, a 
comemora în memoria, a continua mai departe, aşadar prin urmare, alcoolemia în sânge, 
mijloacele mass-media, happy-end fericit, afirmaŃia mea proprie). 
         Peonasmele tolerabile pot fi folosite ca mijloc de insistenŃă, de accentuare: ,, cobori în jos” 
-ilustrează modul de parcurgere a direcŃiei mişcării şi totodată accentuează imensitatea distanŃei;  
,,am văzut cu ochii mei”, ,,am auzit cu urechile mele”- aceste pleonasme tolerabile au rolul de a 
convinge ascultătorul de adevărul unor afirmaŃii. Există pleonasme tolerabile ce pot fi justificate 
din punct de vedere gramatical (ex.: ,, vom visa un vis ‚’-sesizăm existenŃa complementului 
intern,, vis”, ,, neaua ninge “- justificat prin existenŃa unui subiect intern, ,,morŃi sunt cei 
muriŃi”- justificat prin existenŃa unui nume predicativ intern.) 
         Folosirea pleonasmelor este dată de necunoaşterea sensului unor cuvinte sau din dorinŃa 
vorbitorului de a impresiona prin utilizarea unei exprimări preŃioase. Iată explicaŃia câtorva 
pleonasme intolerabile: ,,deschiderea vernisajului”- vernisaj înseamnă ceremonia de deschidere 
a unei expoziŃii, ,,a avansa înainte”- aici grosolănia este vizibilă întrucât a avansa înseamnă a 
înainta, ,,mijloacele mass-media”-mass-media înseamnă mijloace de comunicare în masă, ,,a 
aduce aportul”- apporter, verb din limba franceză, are sensul de a aduce; formularea corectă este 
a contribui, ,,panaceu universal”-cuvântul panaceu implică ideea de medicament care vindecă 
orice boală, de aceea adăugarea adjectivului universal este inutilă şi nu schimbă cu nimic sensul 
cuvântului panaceu, ,,exclusiv numai”-cele două cuvinte au acelaşi înŃeles, sunt sinonime, ,,tare 
excelentă”-,,tare”este echivalent al morfemului de superlativ absolut, iar ,,excelentă” are sensul 
de superlativ absolut, ,,şvaiŃer elveŃian”-şvaiŃer înseamnă caşcaval elveŃian, ,,prognozarea 
viitorului”-prognozare înseamnă anticiparea desfăşurării viitoare a fenomenelor, iar folosirea 
cuvântului viitorul este inutilă, ,,viaŃa cotidiană de zi cu zi”-cuvântul,,cotidian” înseamnă, de 
fapt, zi de zi, ,,perioadă de timp”-această formulare este foarte des întâlnită, dar folosirea ei este 
considerată pleonastică întrucât cuvântul perioadă implică deja ideea de timp, ,,suprapunând 
peste”-supra este un prefix cu valoare semantică şi are înŃelesul de ,,deasupra”, ,,punând” are 
sensul de a aşeza peste, astfel construcŃia ,,suprapunând peste”este pleonastică întrucât repetă 
ideea exprimată de verb, ,,înfăŃişare cu aspect elevat”-cuvântul înfăŃişare este un sinonim al 
cuvântului aspect, ,,din ce în ce tot mai”-sunt elemente de realizare gramaticală a comparativului 
de tip progresiv; această construcŃie este considerată pleonastică pentru că ,,din ce în ce” şi ,,tot 
mai” sunt sinonime. 
           Puterea cuvântului este mare, cuvintele trebuie folosite cu grijă şi inteligenŃă pentru a 
exprima exact ceea ce gândim. Se poate spune că un cuvânt trebuie să fie,, o adaptare exterioară 
şi cultivare a muzicilor dinăuntru”(Alexandru Philippide, ConsideraŃii confortabile) 
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Paradise Lost – 
una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze.  

 
Profesor Lupulescu Carmen 

Liceul de Muzica si Arte Plastice „C. Brăiloiu” Târgu Jiu  
 
 
 John Milton (9 decembrie 1608 – 8 noiembrie 1674) a fost poet englez, faimos pentru 
poemul epic în versuri albe Paradise Lost (Paradisul Pierdut) care reprezintî una dintre pietrele 
de temelie ale literaturii engleze. 
 John Milton s-a născut pe 9 decembrie la Londra. Educat la St. Paul's School şi Christ's 
College, Cambridge, Milton a fost un poet savant, a cărui ambiŃie era să creeze opere de talia 
epopeilor clasice şi care avea puternice vederi teologice. În cursul anilor petrecuŃi la Cambridge, 
Milton a scris poezie atât în limba latină, cât şi în limba engleză, inclusiv oda On the Morning of 
Christ's Nativity (In dimineata nasterii lui Isus Cristos , 1629). Dezgustul sau fata de 
dogmatismul din ce în ce mai accentuat din cadrul bisericii engleze a constituit motivul pentru 
care Milton a renunŃat mai târziu la planurile sale de a deveni preot.  
 Poemele timpurii, printre care Comus şi Lycidas (elegie la moartea prietenului său, 
regele Eduard, în 1638) sunt dovezi grăitoare în privinŃa darului liric superlativ al lui Milton. În 
1638, Milton a plecat în Italia, unde a călătorit, a studiat şi a întâlnit multe figuri remarcabile, 
printre care pe Galilei. Revenind în Anglia în 1639, s-a devotat cauzei puritane şi pamfletelor, 
cum ar fi cel despre divorŃ - The Doctrine and Discipline of Divorce (Doctrina şi instituŃia 
divorŃului, 1643)-, care a avut la bază propria sa experienŃă conjugală nefericită şi altul - 
Areopagitica- care promova libertatea presei. 
 După Of Reformation in England (Despre reforma în Anglia, 1641) şi The Reason of 
Church Government Urged against Prelaty (Motivul pornirii guvernului bisericii împotriva 
prelaŃilor, 1642), Milton s-a îndepărtat treptat de prezbiterieni şi, în 1649, a scris The Tenure of 
Kings and Magistrates (Împuternicirile regelui şi ale magistraŃilor), care sprijinea cauza 
independenŃilor ce îl întemniŃaseră pe regele Carol în timpul revoluŃiei puritane. Acest pamflet i-
a asigurat lui Milton poziŃia de secretar latin pentru afaceri externe în cadrul guvernului lui 
Oliver Cromwell.  
 Milton a continuat să îl apere pe Cromwell şi guvernul Commonwealth-ului în a sa 
Eikonoklastes precum şi în pamfletele în limba latină First Defense of the English People (Prima 
apărare a poporului englez, 1651), Second Defense of the English People (A doua apărare a 
poporului englez, 1654) şi Defense of Himself (Apărarea sinelui, 1655).  
 Paradise Lost (Paradisul pierdut, 1667) şi urmarea sa mai puŃin reuşită Paradise 
Regained (Paradisul regăsit, 1671) au fost scrise când a orbit şi când se afla într-un oarecare 
pericol politic (după restaurarea lui Carol al II-lea), ca şi Samson Agonistes 1671, o dramă 
poetica bazată pe modelul tragediei clasice greceşti, dar cu subiect biblic, o piesă de teatru 
puternică, deşi nespecifică genului.  
 Poemul în versuri albe Paradise Lost (Paradisul pierdut) a apărut în 1667 în zece cărŃi; a 
doua ediŃie, în care Milton reorganiza cele zece cărŃi iniŃiale în doisprezece, a apărut în 1674. 
Acesta este considerat a fi cel mai mare poem epic în limba engleză. În Paradise Lost şi Paradise 
Regained, un al doilea poem în versuri albe în patru cărŃi, limbajul lui Milton este distins şi 
căutat, abundând în aluzii biblice şi clasice, reprezentări alegorice, metafore, jocuri de cuvinte şi 
ornamente retorice. Milton a mai scris 18 sonete în limba engleză şi alte 5 în limba italiană, care 
respectă în general stilul petrarchian şi sunt acceptate ca fiind printre cele mai frumoase sonete 
scrise vreodată. 
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Monstruasa coaliŃie:  
P.S.D.+ P.N.L.+ U.D.M.R.+ P.R.M.+ P.N.G 

 
Pr. Prof. Ionel Cioabă 

 
 Cine ar fi crezut că setea de putere ar duce politica românească la alianŃe monstruase iar 
pentru cei care emfatic lansează mesaje electorale de tipul „România bunului simŃ”  , îndrăznesc 
cu nonşalanŃă să încalce orice principii numai să-şi atingă propriile interese. După cum indica 
presa şi televiziunea această coaliŃie urma să fie indubitabil legitimă şi în conştiinŃa electoratului 
pro-Băsescu care-şi pierduse orice speranŃă de a mai susŃine verbal preşedenŃia sa.  
 În locurile publice se putea auzi o adevărată rumoare a celor ce-şi puneau speranŃele în 
progresul economic după aceleaşi strategii politice. Şi dacă îndrăzneau unii să-şi susŃină cauza 
public erau asaltaŃi de replici ironice şi subtile ameninŃări la adresa carierei profesionale. 
Campania între cele două tururi s-a dovedit însă peste aşteptările aliaŃilor cu eşuarea conferinŃei 
de la Timişoara prin protestele neaşteptate ale locuitorilor. Deasemeni confruntarea directă a 
celor doi candidaŃi a înmuiat atacurile sterile la adresa preşedintelui mai ales cu deconspirarea 
întâlnirii nocturne a domnului Geoană cu Sorin Ovidiu Vântu. Sunt convins că  altul era 
rezultatul alegerilor dacă existau mai mulŃi curajoşi care să facă o anticampanie „monstruasei 
coaliŃii”. Şi cei ce l-au susŃinut tacit pe domnul Traian Băsescu au mai trecut prin astfel de 
emoŃii chiar şi după ce Biroul Electoral Central a anunŃat victoria liberalilor democraŃi. 
Validarea aceluiaşi preşedinte se amână pe considerente de fraudă electorală şi după o prealabilă 
înzestrare cu dovezi pentru Curtea ConstituŃională, războiul mediatic continuă şi în aceleşi 
maniere, televiziunile mogulilor speră încă la victorie. Consternarea este cu atât mai mare cu cât 
la jurnalul de seară al Antenei 1 se anunŃă că Realitatea Tv este în imposibilitatea de a-şi achita 
datoriile către stat iar presa scrisă a domnului Vântu urmează a da faliment. Televiziunea 
Realitatea Tv poate fi salvată – spunea omul de afaceri – concediind până la jumătate din 
personal şi la cei rămaşi li se vor reduce salariile cu până la 25%. În cel mai nefericit caz însă 
dacă şi televiziunea va fi în prag de faliment ar mai fi o şansă din partea domnului Mititelu care 
ar fi interesat de aceasta. E de mirare cum mai îndrăznesc întovărăşiŃii să facă astfel de ştiri în 
condiŃiile în care lupta (ne-o demonstrază P.S.D-iştii), n-a încetat. Mai există voci, paradoxal 
simpatizanŃi ai PSD-ului, care consideră că ştirea despre Realitatea Tv este o diversiune pentru 
câştigarea opiniei publice şi discreditarea domnului preşedinte. În disperare de cauză au curajul 
de răspândi public intenŃia „mogulilor” de a-l asasina chiar pe Traian Băsescu, pentru insistenŃa 
domniei sale de a strica planurile manageriale ale „monstruasei coaliŃii”.   
 Invitat pe data de 22 decembrie 2009 la emisiunea „Naşu”  la postul de televiziune B1 Tv 
domnul preşedinte a explicat răspicat că desemnarea unui premier demis de parlament nu 
reprezintă o sfidare a poporului şi a clasei politice ci că potrivit ConstituŃiei preşedintele are 
dreptul de a-şi alege ca prim-ministru un partener politic. Domnul Emil Boc rămâne pentru 
dânsul un partener politic pentru calităŃile sale profesionale şi pentru că în guvernul Tăriceanu 
lipsa acestui parteneriat, la cererea parlamentului, s-a dovedit inutilă. Acestă situaŃie l-a dus în 
imposibilitatea de a mai fi preşedinte al poporului cum a promis în campania din 2004 şi evident 
că această greşeală n-o va mai repeta. Alegerea cabinetului Boc după suspendarea preşedintelui 
s-a dovedit a fi utilă în lupta cu vechea clasă politică pentru care adevărata dictatură este 
„dictatura legii” care nu trebuie aplicată la politicieni. Domniile lor îşi doreau un preşedinte ca 
Ion Iliescu sau chiar Mircea Geoană care să satisfacă interesele oligarhice unite la nevoie ca 
până în anul 2004. Faptul că mai bine de jumătate din români, au votat cu Traian Băsescu 
dovedeşte inteligenŃa nativă a poporului român care a depăşit capcana manipulării mediatice dar 
care ilustrează şi o consistentă cultură politică. De aceea suspendarera imunitatăŃii parlamentare, 
definitivarea proiectului referendumului şi modificarea constituŃiei ar fi principalele prioritatăŃi 
pentru o autentică democraŃie. 
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Istoricul Cercetărilor 
Prof. Jana Daniela RaŃ 

 Datorită condiŃiilor de mediu favorabile, Banatul montan a fost locuit încă din paleolitic, 
aici aşezându-se şi dezvoltându-se civilizaŃii, unele de origine sudică, cu o bogată viaŃă 
materială şi spirituală. 
 Urmele comunităŃilor ce au populat această zonă sunt numeroase şi dovedesc o locuire 
intensă şi de durată. Preocupări pentru cercetarea acestor „amprente” ale vechilor civilizaŃii 
neolitice au existat încă din a doua jumătate a secolului al  XIX-lea.  
 Primele sondaje, înregistrări de informaŃii arheologice sau constituirea primelor colecŃii 
neolitice datează de la sfârşitul secolului al  XIX-lea şi începutul secolului XX, fiind realizate de 
Bodrog Milleker şi reluate apoi în repetorii36.  
 Tot la sfârşitul secolului al XIX-lea, în zona deluroasă din estul Banatului, Gyula 
Halavats descoperă în vara anului 1892, pe o înălŃime aflată la nord-est de localitatea ZorlenŃu 
Mare o aşezare preistorică.37  
 În secolul XX, în deceniul al doilea, datorită războiului, săpăturile sunt mai sărace, dar în 
estul Banatului şi vestul Olteniei se fac totuşi cercetări de către Ion Andrieşescu, Alexandru 
Bărcăcilă. Ştefan Ciuceanu ş.a.38 
 În perioada interbelică, cele mai importante săpături se fac la Ostrovu Golu de către 
Alexandru Bărcăcilă, dar şi la Corneşti (1939), Dejan (1945), ParŃa (1945) de către M. Moga, 
acestea din urmă nefiind publicate.39  
 În toată această perioadă, cercetări de amploare au avut loc în staŃiunile neolitice de la 
sudul Dunării, acestea fiind şi publicate, printre cele mai importante numărându-se lucrările lui 
M. Garašanin (1951) şi ale lui D. Arandjelović Garašanin (1954) care fac referiri şi la Banat.40  
 Din a doua jumătate a secolului al XX-lea, se realizează cercetări sistematice odată cu 
constituirea muzeelor din ReşiŃa şi Caransebeş, în zona de nord a judeŃului Caraş-Severin, fiind 
efectuate de Ion Stratan şi Richard Petrovszky, iar în sudul judeŃului, pe Dunăre, de către 
membrii Grupului de Cercetări Complexe de la PorŃile de Fier, colectivul muzeelor din ReşiŃa, 
Caransebeş, Muzeul Banatului, Muzeul PorŃilor de Fier, Muzeul din Moldova Veche şi Ion 
Dragomir de la Muzeul din Gornea.41  
 Tot în această perioadă se fac săpături la Balta Sărată, Homojdia, Ohaba Mâtnic, ParŃa, 
Ruginosu, ZorlenŃu, Liubcova „La OrniŃa” , concomitent publicându-se materialele rezultate sau 
o parte din acestea de către autorii cercetărilor.42   
 Deceniul al şaptelea a fost o perioadă rodnică in cercetarea de teren deoarece în zona 
Clisurii au fost efectuate cercetări de amploare, sondaje şi săpături sistematice în staŃiuni 
cunoscute sau nou descoperite: Dubova, Gornea, Liubcova, Moldova Veche, Ogradena, Ostrovu 
Golu, Pojejena, lucrările fiind conduse de C.S. Nicolaescu-Plopşor şi colaboratorii lui V. 
BoroneanŃ, E. Comşa, M. Davidescu, P. Roman.43 
 Cercetările efectuate în Banat cunosc o mare amploare nu numai prin volumul lucrărilor 
ci şi prin publicarea de lucrări şi articole în reviste sau monografii editate de muzeele din Banat: 
Banatica, Tibiscus, Studii şi Comunicări Caransebeş.  

                                                
36 Gh. Lazarovici, Neoliticul în judeŃul Caraş-Severin, în Symposia Thracologica, nr. 9, Bucureşti, 1992, p. 7;  Fl. 
Draşovean, Cultura Vinča târzie(faza C) în Banat, Timişoara, 1996, p. 18. 
37 Fl. Draşovean, op.cit., p. 20. 
38 Gh. Lazarovici. Neoliticul Banatului, p. 10. 
39 Ibidem, p. 11. 
40 Ibidem. 
41 Idem, Neoliticul în JudeŃul Caraş-Severin…p. 7;  Idem, Neoliticul Banatului, p. 11; E. Comşa, ConsideraŃii cu 
privire la Complexele neolitice din preajma Dunării în sud-vestul României, în SCIV, 16, 3, 1965, p. 545. 
42  Gh. Lazarovici , Neoliticul în JudeŃul Caraş-Severin…, p. 7; Florin Draşovean op.cit., p. 32-34. 
43 Gh. Lazarovici, Neoliticul în JudeŃul Caraş-Severin…, p. 7. 
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 Tot în această perioadă s-au efectuat cercetări arheologice la Ruginosu, de către O. RăuŃ, 
L. Groza şi Gh. Lazarovici şi la Liubcova de către E. Comşa, cercetări continuate şi aprofundate 
după o întrerupere de două decenii de S.A. Luca. 40 
 La sfârşitul deceniului al optulea, Gh. Lazarovici a publicat în lucrarea Neoliticul 
Banatului toate cercetările de epocă neolitică efectuate în Banat, realizând o integrare a 
fenomenului cultural din această zonă în spaŃiul cultural balcano-thessalo-anatolian. 
 Rezultatul cercetărilor de la Liubcova au fost publicate în 1998 de către S.A. Luca în 
monografia Liubcova-OrniŃa. O altă lucrare importantă care analizează problemele neoliticului 
bănăŃean este lucrarea domnului Florin Draşovean, apărută în 1996, Cultura Vinča în Banat 
(faza C) târzie.  
 Toate aceste cercetări au relevat adaptarea şi evoluŃia primelor comunităŃi neolitice de 
origine sudică la realităŃile fizico-geografice din zona bănăŃeană.  
 Autorii cercetărilor arheologice au încercat  pe baza interpretării materialului descoperit 
să precizeze locul pe care îl ocupă Banatul în contextul sud-est european. 

 

 

VegetaŃia şi fauna ca resurse turistice  
în Depresiunea Brad 

Prof. Florin RaŃ 
 

 Dispunerea şi diversitatea unităŃilor morfostructurale pe care le drenează reŃeaua 
hidrografică corelate cu dinamica regimului termic şi hidric, particularităŃile solului şi altele se 
reflectă în dispunerea zonală a vegetaŃiei, în etajarea altitudinală a acesteia şi implicit în 
diferenŃierile pe care le generează în spectrul pedogeografic, structura faunistică, utilizarea 
terenurilor, potenŃialul de resurse. 
 VegetaŃia de luncă grupează asociaŃii hidrofile şi mezohidrofile dezvoltate pe soluri cu 
umiditate ridicată din câmpia aluvionară şi luncile văilor mari din zona piemontană. 
 VegetaŃia lemnoasă este reprezentată de arbori de esenŃă moale: salcie (salix alba), plop 
(populus alba), în prejma albiei minore şi împrejurimile localităŃii VaŃa de Jos. Stratul arbustiv 
este alcătuit din exemplare izolate de arin negru (alnus glutinosa), măceş (rosa canina) şi 
porumbar (prunus spinosa). 
 Arinul negru populează, în special, contactul cu ramura muntoasă, unde se interpun 
uneori sub forma unor benzi înguste, între pădurile de gorun, fag şi carpen de pe versanŃii, 
această asociaŃie fiind caracteristică împrejurimilor localităŃii Ribi Ńa. 
 VegetaŃia versanŃilor  prezintă trăsături distincte comparativ cu cea de luncă, puternic 
diversificată din cauza factorilor termici şi hidrici, diferenŃiaŃi în funcŃie de expunerea 
diferenŃiată a versanŃilor. 
 Pădurile încep de la altitudinea de 240 m (la VaŃa de Jos) şi se întâlnesc până la 1400 m, 
pe vârful Găina. În majoritate, pădurea este cuprinsă între 400-600 m (50%), între 600-800 m 
(26%), iar între 230-400 şi 800-1000 m aproximativ 10%. Pe unităŃi de relief, dealurilor 
revenindu-le 92%, iar muntelui doar 8%. 
 Tipurile naturale de pădure ocupă 63%, derivate 23%, artificiale 14%. SuprafaŃa 
fondului forestier este de 39630 ha, administrată de două ocoale silvice: Ocolul Silvic Brad – 
20166 ha şi Ocolul Silvic Baia de Criş – 19463 ha. 

                                                
40 Florin Draşovean, op.cit., p. 22. 
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 În teritoriul studiat predomină pădurile de cer (quercus cerris), gorun (quercus petraea), 
carpen (carpinus betullus), fag (fagus silvatica), cele de conifere fiind slab reprezentate datorită 
altitudinii ridicate cu o extensiune redusă. 
 Pădurile de fag şi carpen populează partea inferioară a versanŃilor umbriŃi, dar mai ales 
văile adânci, răcoroase şi umede, constituind veritabile inversiuni de vegetaŃie. 
 Stratul arbustiv este format din exemplare izolate de păducel (crataegus monogyna), 
măceş (rosa canina), arŃar (acer campestre), lemn râios (evonymus verrucosa), alun (carylus 
avellana), corn (cornus mas). Un interes deosebit prezintă liliacul sălbatic (syringa josikaea) care 
este un relicvă terŃiară şi se întâlneşte izolat pe stâncile calcaroase din cheile Uibăreştilor şi 
Ribicioarei, dar şi pe vârfurile Strâmba şi Vulcan. 
 AtracŃia turistică a vegetaŃiei este dată şi de rezervaŃia Muntele Vulcan, care este o 
rezervaŃie de tip mixt. Dintre cele 435 specii de plante inventariate aici, 18 specii alpine şi 
montane sunt de interes ştiinŃific deosebit, între care se remarcă: aster alpinna, doronicum 
columnae, poa alpina, saxifraga paniculata. La acestea se adaugă endemismele: aconitum 
moldavicum, sorbus dacica, silene dubia. 
 Al Ńi arbori ocrotiŃi sunt: Gorunul lui Horea de la łebea şi gorunul uriaş de la LeauŃ. 
 În majoritatea comunelor, suprafaŃa fondului forestier este cuprins între 40-50% din 
suprafaŃa totală. 
 Fauna pădurilor este reprezentată prin numeroase specii. Dintre mamifere menŃionez: 
lupul (lupus canis), mistreŃul (sus scrofa), căprioara (capreolus capreolus), iepurele de câmp 
(lepus europens), cerb lopătar şi altele.  
 În general, efectivele sunt ceva mai mici decât cele normale, pe majoritatea fondurilor, 
cu excepŃia parcului de vânătoare Valea Lungă, unde sunt mult sub nivelul celor optime, 
impunându-se repopulări masive pentru readucerea lor la valorile normale în scopul justificării 
existenŃei acestui important obiectiv cinegetic şi asigurării funcŃionalităŃii lui. 
 Pe întreg teritoriul studiat s-au constituit 10 fonduri de vânătoare şi un parc de vânătoare 
– Valea Lungă – cu o suprafaŃă de 608 ha. 
 Parcul de vânătoare se află pe teritoriul comunei Luncoiul de Jos, pe valea omonimă, 
suprafaŃa sa fiind împrejmuită cu gard de sârmă, ce urmează a se recondiŃiona şi care are ca 
destinaŃie creşterea cerbului carpatin, aici existând un efectiv de cerbi lopătari în număr de 30 
exemplare. 
 InstalaŃiile de vânătoare existente sunt corespunzătoare şi satisfac necesităŃile, ocolul 
având personal angajat pentru îngrijirea parcului, aici existând şi o cabană de vânătoare bine 
dotată. 
 În statisticile ocoalelor silvice erau menŃionate următoarele efective: cerbi lopătari – 99 
exemplare, căprioară – 1352, mistreŃ – 222, iepuri de câmp – 837, fazani – 240, râşi – 12, lupi – 
50, vulpi – 141. 
 Sectoarele de interes pentru fauna piscicolă sunt Crişul Alb (pentru clean şi mreană în 
depresiune şi păstrăv în partea montană), văile Artanului şi RibiŃei (pentru păstrăv). În 
localitatea Bulzeştii de Sus se găseşte o crescătorie de păstrăvi. 

 
 

Bibliografie: 
1. Bleahu M., Brădescu V., Marinescu F., (1976), „ RezervaŃii naturale geologice din     România”, Editura 
Tehnică, Bucureşti. 
2. Cocean p., (1988), „Chei şi defilee în MunŃii Apuseni”, Editura Academiei RSR, Bucureşti. 
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Jack London – primul scriitor american care a reuşit 
să-şi facă o carieră exclusivă din scris 

Lupulescu Carmen 
Motto: “viaŃa nu înseamnă să ai în mână cărŃi bune, 

ci, uneori, înseamnă a juca bine având în mână cărŃi slabe” 
(Jack London) 

 
         America sărbătoreşte pe 16 ianuarie naşterea renumitului scriitor Jack London. Jack 
London s-a născut sub numele de John Griffith London în San Fracisco, California, în 1876 cu o 
mamă necăsătorită dar cu oarecare stare. Din adolescenŃă şi-a luat numele de ,,Jack" în loc de 
John, numele său de botez. A fost unul dintre primii scriitori americani care a lucrat cu 
,industria' cinematografică să transforme, regizeze şi însceneze cărŃile scrise în filme de mare 
succes la spectatorii de filme din toată lumea. El s-a auto-educat fiind un cititor inveterat cum 
sunt mulŃi alŃii, dar şi cu talent enorm la scris pe care şi l-a rafinat singur, aşa cum mulŃi alŃii n-
au reuşit s-o facă. Astfel se poate explica şi modul firesc, natural în care a scris.  
          Acest autor auto-didact, publica în 1903 o carte -- Chemarea Naturii--(The Call of the 
Wild; tradus liber de regizorii români şi sub numele de Chemarea Străbunilor) care îl va 
consacra pentru totdeauna printre scriitorii universali şi care va fi transpusă mai târziu cu mare 
succes şi pe peliculă. 
        În 1940, îi apare filmul Regina Yukonului (Queen of the Yukon) cu 
George Waggner şi Jack London scenarişti, iar rolurile principale jucate de 
Irene Rich şi Charles Bickford (în rolul lui Ace Rincon); acesta-i un film de 
aventură pe Yukon în Alaska, şi este azi considerat în genul Western.  
 Însă nuvela sa Lupul de Mare (The Sea-Wolf) este prima lucrare 
lungă care a fost transpusă în întregime în filmul de mare succes, de aventură 
şi dramă profundă, cu acelaşi nume-- apărut în scenariul lui Jack London şi 
Robert Rossen în 1941, cu renumitul actor Edward G. Robinson jucând în 
rolul principal de ,,Lup" Larsen 
      Jack London-Martin Eden -ascensiunea şi decăderea unui erou. Modernismul scriitorului 
american se reflecta în biografismul unui personaj al cărui destin transcede ficŃiunea literară şi 
poate fi recognoscibil şi în contemporaneitatea tumultuoasă a realităŃii obiective. Martin Eden, 
contrar atenŃiei naratorului asupra portretului moral, psihologic pe care i-l acordă pe parcursul 
unui roman elaborat, este în final un simbol al adevărului esteticii în detrimentul unor 
convenienŃe sociale şi al unui oportunism ce stăpânesc nu numai societatea însăşi dar şi valorile 
umane deformate de antinomiile esenŃă-aparenŃă, etic-estetic, mărginire-dezmărginire, creaŃie-
palimpsest, valoare-kitsch, umanism-instinctualitate. Identitatea protagonistului romanului 
omonim se conturează progresiv pe mai multe nivele: social, moral, psihologic, intelectual. Este 
un bildungs roman în care se pune accent pe devenire ca sriitor şi descoperirea propriei valori 
umane într-o societate mercantilă şi molipsită de aparenŃe. Martin Eden, marinarul necioplit, 
acea brută privată de repere educaŃionale şi mai ales culturale şi ale civilizaŃiei parcurge un 
itinerar existenŃial fulminant în care propria identitate este supusă unei metamorfoze sub 
influenŃa autodidacticismului, mai exact datorinŃa unui travaliu de asimilare culturală. Contactul 
marinarului umil, Martin Eden, din debutul romanului cu o lume diferită de orizontul său 
produce în comportamentul şi mai ales în codul axiologic al propriei sale conştiinŃe mutări 
decisive. Se constată în evoluŃia cronologică liniară a romanului, aceea care urmăreşte metodic 
progresele şi evenimentele esenŃiale ale conturării noii personalităŃi, un construct ideatic paralel 
care completează contextul socio-moral şi cultural al protagonistului. Este vorba de o evoluŃie 
spirituală în care ascensiunea şi coborârea în infernul existenŃial, social cunoaşte o nouă limită, 
aceea a descoperirii propriului EU, al cunoaşterii de sine şi a idealului. 
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Blaise Pascal 
Prof.  Sorin-Matei Todea  

Şcoala  Generală “Constantin Brâncuşi” – Târgu Jiu 
 

 Dintre contemporanii lui Descartes, nici unul nu a arătat un geniu 
natural mai bine decat Pascal. Reputatia lui în matematică constă mai 
mult în ceea ce ar fi putut face decât în ceea ce a făcut efectiv, deoarece o 
lungă perioadă din viaŃă  a considerat că datoria lui este de a se concentra 
asupra exerciŃiilor religioase. 
 Blaise Pascal s-a născut pe 19 iunie 1623 în Clermont şi a murit la 
Paris în 19 august 1662. Tatăl lui, un judecător din Clermont, având la 
rândul său un anumit renume în ştiinŃă, s-a mutat în Paris în 1631, pentru 
a-şi continua propriile studii pe o parte, şi pentru a-şi educa unicul său fiu 

care dovedise deja abilităŃi exceptionale. Micul Blaise a fost Ńinut acasă pentru nu se obosi prea 
mult şi din acelaşi motiv educaŃia lui a fost mai întâi restrânsă la învăŃarea limbilor străine, 
neincluzând evident matematica. Acest program a simulat curiozitatea băiatului şi, într-o zi, la 
doisprezece ani, a întrebat ce este geometria. ÎnvăŃătorul lui i-a răspuns că este ştiinŃa construirii 
figurilor exacte şi a determinării proporŃiilor dintre diferite părŃi ale lor. În curând  Pascal se 
apucă de studiat geometria, sacrificându-şi timpul de joacă şi în ciuda restricŃiilor care îi erau 
impuse, şi  în câteva săptămâni descoperă singur multe proprietăŃi ale figurilor. Cea mai 
importantă este aceea privitoare la suma unghiurilor unui triunghi care este egală cu două 
unghiuri drepte, respectiv 180 de grade. Se pare că dovada constă simplu în împăturirea 
unghiurilor peste figură astfel încât vârfurile lor să se întâlnească în centrul cercului înscris în 
triunghi. O demonstraŃie similară se poate obŃine prin împăturirea unghiurilor astfel încât ele să 
se întâlnească pe piciorul perpendicularei duse din vârful unghiului cel mai mare pe latura 
opusă. Impresionat de această demonstratie inteligentă, tatăl său i-a dat o copie a cărŃii 
Elementele de Euclid, pe care Pascal o citeşte cu interes până  când o învaŃă. 

La vârsta de paisprezece ani este admis la întâlnirile săptămânale Ńinute de Roberval, 
Mersenne, Mydorge şi de alŃi matematicieni francezi. În final din aceste şedinŃe se naşte Acade-
mia Franceză. La vârsta de şaisprezece ani Pascal scrie un eseu despre conice, iar la optsprezece 
ani construieşte prima maşină aritmetică, un calculator rudimentar, pe care o va imbunatăŃii 
peste opt ani. Scrisorile lui către Fermat arată că aproximativ în această perioadă se concentra 
asupra geometriei analitice şi fizicii. A repetat şi experimentele lui Toricelli. 
În 1650, la mijlocul carierei lui ştiinŃifice, Pascal şi-a abandonat brusc idealurile lui în favoarea 
religiei, aşa cum zice în Pensées, "contemplează măreŃia şi misterul omului".  
În 1653 a trebuit să administreze moşia tatălui său. Acum a adoptat iarăşi vechile lui ocupaŃii şi 
a făcut câteva experimente asupra presiunii exercitate de lichide şi gaze. În aceeaşi perioadă a 
inventat triunghiul aritmetic, şi împreună cu Fermat a creat calculul probabilităŃilor. 
Medita asupra căsătoriei când un accident l-a determinat iarăşi să se concentreze asupra religiei. 
S-a mutat la Port Royal unde a trăit până în 1662. 
Singura lucrare matematică care o mai scrie, a fost un eseu despre cicloidă în 1685. Suferea de 
insomnie şi de o durere de dinŃi când i-a venit ideea şi spre surprinderea lui suferinŃa   i-a trecut. 
Privind aceasta ca un semn divin a continuat problema, lucrând fără oprire opt zile, şi a terminat 
o lucrare relativ completă despre geometria cicloidei. 
Prima lucrare asupra geometriei conicelor, scrisă în 1639, a fost publicată doar în 1779. Conica 
este o curbă plană rezultată din intersecŃia unui con circular cu un plan. Se pare că a fost scrisă 
sub îndrumarea lui Desargues. Două rezultate sunt deopotrivă importante şi interesante. Primul 
este o teoremă cunoscută sub numele de Teorema lui Pascal : Dacă un hexagon poate fi înscris 
într-o conică atunci punctele de intersecŃie ale laturilor opuse vor fi coliniare (pe aceiaşi 
dreaptă).  
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A doua care i se datorează în mare parte lui Desargues spune următoarele: Dacă un patrulater 
poate fi înscris într-o conică şi ducem o dreaptă care intersectează laturile în A, B ,C respectiv 
D, şi conica în P şi Q atunci:  

. 
 
 
 
 
Pascal şi-a îmbunătăŃit triunghiul aritmetic în 1653, dar nu există nici o consemnare a me-

todei lui pană în 1665. Triunghiul este o figură simplă (ca cele două, şi se poate continua la 
infinit). Fiecare linie este formată din numere egale cu suma numerelor din stanga pozitiei de pe 
linia precedentă. De exemplu 20=1+3+6+10. Dacă aşezăm triunghiul altfel (ca în dreapta) este 
mai uşor să vedem că un număr este egal cu suma celor două numere de deasupra lui, respectiv 
suma dintre numărul din stanga şi cel de deasupra în prima figură, vârful triunghiului fiind 1. 
Cele două reguli sunt echivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
Numerele unei linii se numesc numere figurate. Primele se numesc numere de ordinul întâi, cele 
din a doua linie numere de ordinul doi, cele din a treia linie numere de ordinul trei ş.a.m.d. Se 
poate usor demonstra că a m-lea număr de pe al n-lea rand este:                             

                                          . 

 
 
Triunghiul se obŃine, în cazul primei figuri, trasând o diagonală în jos din colŃul dreapta 

sus. Numerele pe fiecare diagonală dau coeficienŃii binomiali ai unei dezvoltări, sunt coeficienŃii 
binomiali ai binomului lui Newton. De exemplu a cincia diagonală 1,  4,  6,  4,  1 sunt 
coeficientii binomiali ai dezvoltării (a+b)4 . Pascal  a folosit triunghiul pe de-o parte pentru 
diferite calcule proprii şi pe de altă parte pentru a calcula combinări de m luate câte n pentru 
câte a găsit formula corecta:  

                                   . 

  
 
 Probabil că matematician Pascal este cel mai bine cunoscut pentru corespondenŃa lui cu 
Fermat din 1657 în care a stabilit principiile probabilităŃii.  
 Ultima lucrare matematică a lui a fost Cicloida. în 1658. Cicloida este linia curbă trasată 
de un punct de pe circumferinŃa unui cerc care se roteşte fără alunecare pe o dreaptă. În 1630 
Galileo a atras atenŃia asupra acestei forme de altfel graŃioase, şi sugerase ca arcele podurilor să 
fie construite astfel. Patru ani mai tarziu Roberval a aflat aria determinată de cicloidă. Descartes 
nu a apreciat această solutie şi l-a provocat la aflarea tangentelor, aceeaşi provocare i-a fost tri-
misă lui Fermat care a rezolvat-o numaidecât. Câteva întrebări au fost puse de alŃi 
matematicieni. Acestea se refereau la curbă şi la suprafaŃa şi volumul determinate de cicloidă la 
rotirea în jurul axei, bazei şi tangentei. Acestea la un loc cu aflarea poziŃiei centrului de greutate 
al corpurilor solide formate au fost rezolvate de Pascal în 1658. Rezultatele au fost emise ca 
întrebări spre rezolvare. Wallis reuşeste să răspundă la toate cu excepŃia celor legate de centrul 
de greutate. SoluŃiile lui Pascal (afectate de metoda indivizibilităŃii) seamănă cu rezolvarea pe 
care ar da-o un matematician din zilele noastre cu ajutorul calculului  integral. El a obŃinut (prin 



NUMĂRUL24/25 22 

însumare) echivalentul integralelor lui sinф, sin2ф si ф·sinф, o limită fiind 0 sau ½π. De 
asemenea a investigat geometria spiralei lui Arhimede. Aceste studii, potrivit lui D'Alembert, 
formează o legătură între geometria lui Arhimede şi calculului infinitezimal a lui Newton. 

 

Rolul empatiei în actul didactic 
        Mitroi Mariela 

 
         Alături de familie, şcoală, acest perimetru izvor de cultură şi factor al civilizaŃiei, în care se 
desăvârşeşte formarea omului în vederea participării lui la viaŃa social- productive, influenŃează 
la rândul ei, prin condiŃiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăŃământ, personalitatea 
elevului.  Dintre condiŃii amintim: tipul de şcoală, care-i conferă, în cadrul caracteristicilor 
generale o notă proprie; tradiŃia şcolii, care impune elevului o anumită Ńinută, dotarea ei 
materială, ce crează condiŃia obiectivă a unui învăŃământ de calitate; conŃinutul învăŃământului, 
care , dacă este bine conceput, asigură tineretului pregătirea pentru o bună înŃelegere 
profesională, dar mai ales factorul care dă viaŃa politicii şcolare a statului, la profesor. 
          Profesorul îndeplineşte o profesiune deosebit de importantă, aceea care asigură formarea 
şi pregătirea personalităŃii tinerelor generaŃii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituŃiilor 
de învăŃământ strâns legate de viaŃa, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăŃenească. 
Prin aceasta, profesorul contribuie la realizarea celui mai important produs al societăŃii, omul 
pregătit prin studii, omul calificat care se integrează 
în activitatea social-utilă, aducându-şi aportul la producerea bunurilor materiale şi spirituale, la 
progresul continuu al societăŃii. Profesorul este principalul factor al educării şi pregătirii 
tinerelor generaŃii. 
             Munca şi personalitatea educativă a profesorului pot lăsa urme frumoase în mintea şi 
comportamentul tinerelor generaŃii, oferindu-le prilejul de a-şi aminti cu plăcere, respect şi chiar 
cu veneraŃie de foştii dascăli cu care pot menŃine legături spirituale  pentru toată viaŃa. 
             La baza unor asemenea relaŃii interpersonale este necesar să se afle capacităŃile de 
înŃelegere, anticipare, trăire şi identificare ale partenerilor –profesor – elev- pentru a –şi putea 
oferi reciproc încrederea necesară şi pentru a deschide calea unei comunicări empatice între 
educator şi educat. 
              În structura personalităŃii unui bun cadru didactic se inserează cu necesitate calitatea de 
a fi empatic, ca premise a optimizării relaŃiei profesor-elev, ca o condiŃie a unei comunicări 
eficiente. 
             Având statutul de însuşire deosebită între aptitudinile pedagogice, empatia este cadrul 
de referinŃă pentru evaluarea unui bun profesor. 
             Un bun cadru didactic trebuie să posede o capacitate empatică proprie care vizează un 
anumit model de identificare psihologică cu copilul şi care trebuie dublat de condiŃia păstrării 
unei distanŃe apte să poată cuprinde întreaga problematică a colectivului şcolar. Starea de 
disponibilitate faŃă de fiecare elev poate fi menŃinută de profesor doar prin distanŃare, pe când 
apropierea, aşa cum sublinia Gilles Ferry” îl asigura pentru a înŃelege empatic doleanŃele şi 
trăirile elevilor”. 
              I.S.Firu nota faptul că „nu te cobori la nivelul copilului ca să faci teatru, nu ca să-l 
uimeşti pe copil sau să te umileşti pe tine, ci pentru a creşte din nou, împreună cu el, a simŃi din 
nou emoŃia marilor creatori, a relua şi verifica adevăruri acceptate.”         
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BĂZĂVANI   

• un mic sat de pe Valea Motrului •  
 

Autori: Pătru Raluca Diana, RuşeŃ Claudia Ramona 
Profesor îndrumător: RaŃ Jana 

Şcoala Nr.1 – Motru 
 
 Sat aşezat la obârşia primei dintre văile care se formează între dealurile ce pornesc din 
latura răsăriteană a masivului Bujorăscu, ca nişte înşiruiri de culmi înalte, spre răsărit, între apa 
Motrului la sud şi depresiunea Tîrgu-Jiului la nord până în lunca Jiului, formând renumita Zona 
JilŃurilor. 

 Denumirea satului nu provine dintr-o sursă sigură, 
ci din legende. Cele mai cunoscute legende fiind, că peste 
aceste meleaguri a stăpânit un oarecare Badea Ion, care cu 
timpul a devenit Badavavan iar apoi Băzăvani, sau că 
bordeiele dinspre Băzăvani ar fi fost construite în preajma 
unor cuiburi de barză. 
 Băzăvani, sat mic, locuit de oameni isteŃi cu 
ştiutori de carte încă din vremea scrierii slavoneşti 
ocupându-se cu cultivarea cerealelor, creşterea 
animalelor, precum şi cu comerŃul de vite şi porci peste 
graniŃă cu Austro-Ungaria, participă conduşi de GhiŃă 

CuŃui în RevoluŃia lui Tudor Vladimirescu la 1821 şi apoi în 1826 la o nouă răscoală, contra 
abuzurilor administraŃiei ciocoieşti de la conducerea judeŃului impusă de domnitorul Grigore 
Dimitrie Ghica (1822-1828 omul turcilor), răscoală organizată şi condusă de GhiŃă CuŃui şi 
prietenul său Simion Podeanu, soldată cu o luptă între răsculaŃi şi oastea domnească lângă 
CerneŃi, localitate care de atunci este numită Răscoleşti. 
 Deşi mic şi izolat, satul Băzăvani a dispus de oameni cu iniŃiativă, care au ştiut să 
mobileze întreaga obşte la fapte benefice tuturor.  
 Datorită lor, suntem satul cu prima biserică, 
şcoală şi bancă agricolă dintre satele fostelor comune 
Horăşti şi łirioi în componenŃa cărora am existat. 
 Perioada comunistă ne-a privat de multe, în 
special prin întreŃinerea şi chiar distrugerea drumurilor 
intenŃionat. 
 Înainte de construirea actuală a bisericii, a fost 
o legendă care spunea că în satul nostru ar fi existat o 
biserică din lemn undeva pe moşia moştenitorului 
Petre Schintee, care ar fi fost familie de preoŃi din 
secolul al XVIII-lea, ultimul fiind preotul Mihai 
Schintee. 
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 Ceea ce se ştie, este că în 1872, moşneanul Mihai Hoară, în vârsta de 44 de ani ar fi luat 
iniŃiativa împreună cu consătenii de pe atunci şi a construit actuala biserică a satului, un 
monument de artă care încă mai are aceeaşi pictură din 1872. 
 Şcoala a fost construită în anul 1893 la iniŃiativa dascălului de pe acea vreme care a fost 
şi primul învăŃător în sat, Constangioară CuŃui, rudă apropiată cu GhiŃă CuŃui,  
 După înfiinŃarea şcolii, satul a înflorit repede, apărând: dulgheri (Dumitru Cojocaru ); 
zidari (IoniŃă Pagnejer ); cizmari de lux (Dumitru Băzăvan ); asistenŃi medicali ( CarlaonŃ 
Domnica ); fostul ministru al petrolului şi minelor ( Cojocaru Constantin ); aviatorul – generalul 
Stăiculescu Nicolae decedat în 2008; medicul 
Ion Vicea care trăieşte şi azi continuându-şi 
cariera de succes, în vârstă de 96 de ani. 
 ToŃi cei precizaŃi mai sus, erau nelipsiŃi 
de la ,,Hramul Satului” o sărbătoare încă de pe 
vremea construirii bisericii, care se mai Ńine şi în 
zilele noastre. 
 ToŃi locuitorii satului întindeau câte o 
pânză cu mâncăruri specifice zonei care, după 
slujba preotului se împărŃeau. 
 Seara începea cu o horă, unde cânta 
Taraful satului. 
 Deşi în trecut, a fost un sat înfloritor cu o populaŃie destul de mare, acum nu putem 
spune decât că, locuitorii s-au răspândit prin toate zonele Ńării, lăsând în urmă un petic de istorie 
uitat. Înfloritor în trecut, în prezent fiind un  mic lăcaş de odihnă al tuturor ,,oamenilor uitaŃi de 
timp” care au constituit acest sat.  

 
 

 
Bunul samaritean! 

Marius Costea Cristinel 
 

 Bântui într-o lume mizeră, părăsit de orice putere ce ar 
putea călăuzi calea mea spre adevăr şi dreptate. 
 Sunt pedepsit să trăiesc în amintiri, amintiri ce-mi 
provoacă depedenŃă şi dureri cumplite mintei mele bolnave pe 
care am dobândit-o de la ai mei părinŃi. 
 Călăuzit de o mânie ce-mi provoacă ură şi dispreŃ faŃă de 
cei ce mă înconjoară, ajung să mă afund intr-un univers paralel 

ce-mi dă curajul să-mi înfrunt ai mei duşmani bătăuşi.  Şi 
totuşi ceva mă readuce l-a realitate şi mă face să mă gândesc la 
mine. E acea plăcere diavolească pe care o are orice tânăr de 
vârsta mea atunci când cu ură deplină reuşeşte să se răzbune pe 
cei care odinioară îi provocau dureri cumplite. Sângele curge şiroi 
şi tu zâmbind ironic spui: ”Simte durerea, răzbunarea e dură şi 
plăcută!”  
 Acelaşi tip îl vezi a doua zi îmbrăcat în veşmânt alb, de 
samaritean şi plin de remuşcări se afundă în a sa ruşine şi rămâne 
pentru o clipă… doar pentru o clipă … un bun creştin! 



MAGAZIN CRITIC 25

Cula Glogovenilor 
 

Elev: Popescu Aura, Şcoala  Generală Nr.1 Motru 
                                                                                 Îndrumător: prof. RaŃ Jana  

  
 Situată în nordul comunei Glogova, la vest de şoseaua ce leagă oraşul Motru de Baia de 
Arama, pe un platou umbrit de arbori seculari, Cula Glogovenilor este un loc încărcat de istorie, 
un loc în care au trcut mari nume ale neamului romanesc. 
 Monument istoric datorită vechimii ei, istoria acesteia este strâns legată de Biserica 
Glogovenilor, şi ea monument istoric, aflată în imediata-i vecinătate, în partea de nord.                   
 În 1915 când s-a înlocuit vechea pardosea de cărămizi în partea stângă a noasului 
bisericii s-a găsit un mormânt căptuşit cu cărămidă, al voievodului Basarab –Vodă cel Tânăr zis 
şi łepeluş-Vodă, ucis la gura uneia dintru cele trei subterane-tunel ale Culei, lânga apa 
Motrului, în anul 1482. 
 Aceasta casă boierească a fost construită în 1613 de catre boierul Lupu Glogoveanu şi 
reprezintă tipul de casă veche boierească (cula) care avea ca destinaŃie şi aceea de apărare 
împotriva holdelor năvalitoare ce invadau aceste Ńinuturi. Peste parterul acestei cladiri, in anul 
1770 se construieste actuala casa 
a Glogovenilor. Piesa cea mai 
caracterizată a arhitecturii 
acesteia o constituie foişorul, 
situat în partea de vest a clădirii, 
mărginit de stâlpi de lemn ce 
susŃin grinzile frumos 
împodobite cu crestături. Se 
remarcă de asemenea beciurile 
cu ziduri groase de 1,40-1,45 
metri prevăzute cu crenele ca şi 
etajul, crenele fiind nişe în zid, 
special construite, destinate 
tragerii cu arma. 
 De la 1790 a fost adus la 
curtea boierească a boierului 
IoniŃă Glogoveanu, viitorul 
slujer, Tudor Vladimerescu, cel care a îmbrăcat camaşa morŃii pentru libertate şi neatarnerea 
neamului romanesc . Acesta a fost adus de boierul IoniŃă Glogoveanu, pentru a învăŃa carte pe 
fiul său, Nicolae Glogoveanu.  
 Aici la curte (cula), Tudor ajunge fecior de casă, logofat de moşie, ispravnic de plasa 
Cloşani şi mai apoi, conducatorul Revolutiei de la 1821. Cladirea a fost cumpărată şi renovată în 
anul 1911 de catre Gheorghe Vernescu(Casa Rurală Bucureşti). In 1925, Nicolae Iorga, marele 
nostru istoric, vizitează Biserica şi Cula Glogovenilor şi ramane plăcut impresionat de acestea. 
Plăcut impresionaŃi rămân şi vizitatorii zilelor noastre, văzând această cladire falnică, umbrită de 
arborii seculari ce o înconjoara, amintindu-ne de timpuri măreŃe, demult apuse . 
 
 
Bibliografie:  
-XXX Istoria Românilor, Bucureşti, 2001 
-C. C. Giurescu, Istoria Românilor,vol.II, All EducaŃional, Bucureşti, 2007 
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Răsărit şi apus de soare la malul mării ...  
                                                                                         

                                                                         Eleva: Chirculescu Alina 
                                                                        Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 
 Este dimineaŃă. Mă aşez comod pe fotoliu şi privesc pe fereastră: afară este frumos şi 

nici un nor nu brăzdează cerul. Nu ştiu de ce dar îmi vine în minte vacanŃa petrecută cu parinŃii 
la Marea Neagra din vara aceasta şi odată cu ea o mulŃime de amintiri îmi apar încet, încet în 
minte. 
  Ce poate fi mai frumos decât un răsărit de soare la malul mării? Poate un ... apus de 
soare! Sunt două momente unice cu care ziua începe şi apoi se încheie, pentru a face loc ... altei 
zile! Sunt momente care nu se pot explica suficient de bine în cuvinte şi care se cer primite în 
suflet pur şi simplu. Să mergi pe malul mării când ziua încă se îngână cu noaptea, să "auzi" 
lini ştea care domneşte peste toate, să simŃi briza răcoroasă a mării cum îŃi mângâie faŃa, să 
priveşti cu nerăbdare acea linie a orizontului, în care cerul "sărută" marea şi pe care apare încet, 
încet, un punct roşu care devine tot mai mare, aducând strălucire pe întreaga boltă cerească. Un 
moment de mare emoŃie, pe care mulŃi îl aşteptăm cu nerăbdare la fiecare revedere cu marea... 
În faŃa imensităŃii ei nu poŃi să fi indiferent. Sentimentele puternice care te încearcă la malul 
mării te fac sa înŃelegi că viaŃa aceasta este un dar atât de preŃios de care trebuie să ne bucurăm 
din plin, în cel mai frumos chip. 
  După strălucirea zilei, după ce ne-am bucurat de razele fierbinŃi ale soarelui, de 
mângâierea valurilor calde, de nisipul încins, de adierea brizei care ne mai răcoreşte puŃin 
fierbânŃeala, este momentul apusului, cu vraja sa magică... încet, încet, soarele păleşte, 
strălucirea arzătoare se domoleşte, căldura de afară se preschimbă în răcoare, iar discul solar 
redevine acel punct luminos roşiatic, care se retrage lin dincolo de linia orizontului. Lumina lasă 
loc întunericului, ziua lasă loc nopŃii, luna îşi face apariŃia, iar bolta cerească se împodobeşte cu 
un nesfârşit covor de stele. 
 
Copilărie                                                                                    Toamna 
 
De ce-ai trecut aşa grăbită                                                   Toamna e mereu frumoasă, 
Fără măcar un semn să-mi laşi.                                            Ne aduce fructe-n casă 
Ai trecut fără ca norii să te zărească,                                   Şi legume tot mereu 
Fără ca luna să te privească,                                                Ăsta-i anotimpul meu. 
Fără ca stelele să-Ńi mai vorbească. 
                                                                                             Cu mult gust şi cu savoare, 
Şi soarele s-a dus se pare                                                     Gutuile cresc sub soare. 
S-a, s-a dus în depărtare                                                       Cu dulceaŃă şi culoare 
Cu bucuria ce-o aveam odată                                               Strugurii zâmbesc în soare. 
Cu fericirea de-altădată. 
                                                                                              Berzele s-au dus, s-au dus 
Acum când încă te mai caut                                                  Nu mai stau pe casă sus 
Şi doar în gând te pot găsi                                                     CocoŃate-ntr-un picior 
Aş vrea să vii mereu la mine                                                 Cloncănind din ciocul lor 
Să devenim din nou copii. 
                                                                                                       ChiŃu Mădălina 
Fotescu Daniela                                                                              Clasa a VI-a B 
Clasa a VI-a B 
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Şi toamn ă…şi iarn ă… 
                                                        Eleva  Arjocu Priscila Sunamita                                                                 

Şcoala Generală Nr. 1 Motru  
 
Se scutură frunzele în fiece toamnă, 
Cad precum lacrimile din ochii mei – 
Va pleca a verii mele doamnă; 
Zboară câte una şi frunzele din tei. 
                 

În ferestre bate sacadat vântul, 
                Frunzele roşii purtându-le-uşor. 
                Toamna-se apropie şi la ea mi-e gândul 
                Şi sufletul se umple iarăşi de dor. 
 
De ieri a-nceput iar să plouă. 
Amintiri pe sufletu-mi cad în picuri, 
Dar îmi aduc o bucurie nouă; 
N-aş crede să fie numai nimicuri. 
                
              Însă acum şi toamna-a plecat, 
                 Fulgi de zăpadă se vânzolesc iar la geam 
                 Şi-un strat gros de nea s-a aşezat, 
                 Ivind omuleŃi de zăpadă ce-i iubeam. 
 
Cerul e plumburiu, fără soare, 
Culoarea-i s-a stins şi e înnorat, 
Pe boltă nicio stea nu apare 
Şi nici luna, că deja s-a-nnoptat. 
                   

  Afară toŃi copiii-s la săniuş 
                  Sculptând în zăpadă şi-s bucuroşi, 
                  Le place teribil şi pe gheŃuş, 
                  Uimită admir că-s aşa de voioşi! 
 
Însă-n curând, doamna albă iar pleacă, 
Se vor topi şi zăpadă şi gheaŃă, 
Va dispărea cand începe să-mi placă 
Şi când abia îi gustam din dulceaŃă. 
                    

E toamnă? E iarnă? Nu-mi pasă. 
                   Când sunt aşa de frumoase amândouă! 
                   Grijile astea nu mă mai apasă 
                   Din nou vin o toamnă şi o iarnă nouă. 
                    
 
Şi iar o să ningă...şi iar o să plouă... 
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Pericle 
 

Elev : Răduică Laura Niculina Cl. – a VIII-a 
Prof. Îndrumător:  Frânculescu Carmen Larisa 

Şcoala Generală ”Mazilu Vipie Gheorghe” Valea Mânăstirii 
 

             Cel mai mare noroc pe lumea asta este să te naşti la 
momentul potrivit. E foarte probabil că fiecare generaŃie îşi 
are Cezarii, Auguştii, Napoleonii şi Washingtonii săi. Dar 
dacă toŃi aceştia se nimeresc într-o societate care nu-i acceptă, 
fie că este încă nematurizată, fie că e prea putredă, asemenea 
oameni, în loc să ajungă la putere, sfârşesc de obicei ori în 
furci, ori în beznă. 
              Pericle a fost unul dintre puŃinii norocoşi. A avut de 
partea lui mai multe şi fericite împrejurări şi s-a văzut 
înzestrat cu însuşiri ce răspundeau atât de bine timpului său, 
încât istoria- care întotdeauna se înclină în faŃa norocului- a 
sfârşit prin a da numele său celei mai glorioase şi mai 
prospere perioade a vieŃii ateniene. Epoca lui Pericle este 
epoca de aur a Atenei. 
             Era fiul lui Xantipos, un ofiŃer de marină care, la 
Salamina, şi-a câştigat tresele de amiral, şi a comandat apoi 

flota în victorioasa bătălie de la Mycale. După mama sa, Agariste, înaintaşii lui Pericle erau 
celebrii Alcmeonizi, între care fratele bunicului lui Pericle, Clistene, cel care a pus bazele 
democraŃiei ateniene. Încă de copil, ceva trebuia să-i conducă destinul către un loc de prim rang, 
pentru că, încă de pe atunci, asupra originii sale circula o legendă care se învecina cu 
supranaturalul. Se spunea că Agariste, cu puŃin înainte de a-l aduce pe lume, a primit în somn 
vizita unui leu. 
             Pericle s-a născut şi şi-a trăit tinereŃea într-unul din cele mai grele timpuri pentru cetăŃile 
greceşti. Imperiul persan constituia o continuă ameninŃare pentru Peninsulă. Micul Pericle era 
delicat şi fragil, cu un cap ciudat, în formă de pară. În familie, i se dăduse încă de mic o educaŃie 
de prinŃ moştenitor, lucru de care el a profitat cu multă râvnă şi inteligenŃă. Istoria, economia, 
literatura, strategia erau hrana sa zilnică. I-o ofereau cei mai cunoscuŃi profesori din Atena, 
printre care se remarca filosoful Anaxagora, căruia elevul i-a rămas şi mai târziu foarte ataşat. 
            Ajuns la vârsta opŃiunilor, a ales partida democrată şi nu pe cea a oligarhilor. FormaŃia sa 
a fost aceea a unui raŃionalist. Contactul cu şeful democraŃilor, Ephialtes, căruia i-a fost o vreme 
discipol, i-a întărit astfel convingerile, astfel că în 461 a.Hr., când l-a urmat pe acesta la 
conducerea partidei, a dezlănŃuit atacul împotriva partidei oligarhilor; a şi reuşit de altfel, să 
provoace, în acelaşi an, ostracizarea lui Cimon, şeful acestora. 
            Pericle nu era un orator volubil, îndrăgostit de propriul său glas, ca Cicero sau 
Demostene. Discursuri pronunŃa rareori, şi le menŃinea în limite discrete. Discursurile sale nu 
erau făcute pentru a entuziasma, ci doar pentru a convinge. Poseda logica geometrică a 
monumentelor şi a arhitecturii acelei epoci. În ele nu exista pasiune. Existau numai fapte, date, 
cifre şi silogisme. Pericle era cinstit din fire, şi adevărul e că a părăsit politica având aceeaşi 
avere cu care a intrat în ea. 
           Personalitatea sa covârşitoare a determinat, timp de 15 ani, între 443-429 a.Hr., 
realegerea sa anuală în funcŃia de strateg, continuitate unică în istoria Atenei. 
           Pericle a adus democraŃia ateniană la apogeu. Cristalizarea constituŃiei ateniene care s-a 
produs în vremea sa, o atestă; de asemenea, o atestă starea de spirit, formată tot în timpul lui 
Pericle, după care deosebit de importantă pentru cetăŃean era participarea la treburile politice. S-
a şi creat, de altfel, baza materială a acesteia. Astfel, prin obŃinerea mistophoriei, indemnizaŃie 
zilnică pe timpul lucrărilor diverselor instituŃii ale democraŃiei ateniene, Pericle a permis tuturor 
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cetăŃenilor din primele trei clase să participe la cele mai înalte magistraturi şi, în sistemul 
electoral, a generalizat tragerea la sorŃi-elementul de bază al democraŃiei ateniene. A interzis 
legitimarea copiilor avuŃi cu străinii. Pentru această măsură absurdă, el avea să plătească mai 
târziu. Pericle a introdus în armată solda, pentru ca chemarea sub arme să nu însemne pentru cei 
săraci ruinarea familiei, şi un mic stipendiu pentru juraŃii din tribunale, tocmai pentru ca această 
funcŃie delicată să nu rămână un monopol al bogaŃilor. 
         Pe plan extern, însă, nici nu putea fi vorba de o politică democratică. A fost celebră tirania 
exercitată de Atena asupra confederaŃilor din Liga Maritimă de la Delos. Astfel, datorită 
supremaŃiei sale navale, Atena a transformat Liga Maritimă deliană într-un apanaj al său, 
supunând oraşele membre unei intense exploatări, materializată prin contribuŃia anuală 
considerabilă a acestora la tezaurul ligii. Pe baza acestui venit (devenit şi mai sigur prin 
transferarea tezaurului la Atena în 454 a. Hr. ), la Atena se trăia bine şi cetatea s-a dezvoltat, 
făcând să înflorească artele, în ciuda războaielor pe care aceasta le-a purtat de-a lungul vieŃii 
politice a lui Pericle. 
          Pe de o parte, datorită bogăŃiei care se vărsa în tezaurul atenian, pe de alta, datorită 
existenŃei în acea vreme a unor creatori de geniu ca dramaturgii Sofocle, Euripide, Eschil, şi 
Aristofan, istoricul Herodot, filosofii Zenon din Eleea şi Anaxagora, sculptorii Phidias şi Myron, 
pictorii Asion şi Polignot din Thasos, arhitecŃii Hippodamos din Milet, Callicrate, Coroibos şi 
Ictinos, cultura şi arta ateniană au atins apogeul făcând ca epoca lui Pericle să fie numită secolul 
de aur al Greciei. Pentru a păstra şi aici neştirbită democraŃia, Pericle a acordat din fondul 
public, o indemnizaŃie pentru teatru numită theoricon, în valoare de doi oboli, pentru procurarea 
de mărci (bilete) la spectacolele teatrale. Theoriconul se acorda cetăŃenilor săraci ori de câte ori 
era nevoie. În vremea lui Pericle cetatea a terminat e amenajat al doilea port-Pireul, care a fost 
legat de Atena de-a lungul a 10 kilometri, de cele două cunoscute ziduri lungi, începute de 
Cimon, la care Pericle a adăugat, între ele, un al treilea zid. Tot în această perioadă a început şi 
s-a desăvârşit reconstrucŃia sanctuarelor Acropolei, între care celebrele Theseion, Propylee, 
Erechteion, Parthenon unde se înălŃa divina Atena victorioasă, statuie a lui Phidias executată din 
aur şi fildeş. 
         Această efervescenŃă artistică, căreia Pericle i-a fost mentor, a fost întreruptă de războiul 
peloponeziac. În martie 431 a. Hr., atacul de noapte nereuşit al tebanilor, aliaŃii Spartei 
împotriva Plateei, cetate beoŃiană aliată a Atenei, a marcat începutul războiului peloponeziac 
propriu-zis. În prima parte a războiului suprapusă peste ultimii ani de viaŃă ai lui Pericle, s-a 
conturat tactica adoptată de atenieni, numită şi tactica lui Pericle: deosebit de activi pe mare şi 
cu desant de hopliŃi asupra cetăŃilor- porturi duşmane, pasivi pe uscat, refuzând angajarea oştii 
terestre în câmp deschis. Tactica lui Pericle a avut rezultate schimbătoare, când în favoarea 
Atenei, când în defavoarea ei. Astfel, în mai-iunie 431 a. Hr., regele spartan Arhidamos al II-lea, 
în fruntea unui detaşament însemnat de hopliŃi a devastat Attica, a cărei populaŃie se refugiase în 
spatele zidurilor Atenei. Ostaşii rămaseră şi ei în cetate, mulŃumindu-se cu apărarea zidurilor. În 
shimb, flota a executat o misiune în jurul coastelor Peloponezului, până în Acarnania. După 
retragerea lui Arhidamos, Pericle şi-a trimis ostaşii asupra Eginei şi Megarei, pe care, pentru 
sprijinul dat spartanilor, le-a pedepsit cu cruzime. În anul următor, Arhidamos a pustiit din nou 
Attica. Datorită suprapopulării Atenei, precum şi lipsei de alimente, în cetate a izbucnit o 
epidemie ce ciumă, căreia i-a căzut victimă şi Pericle în 429 a. Hr. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
IOHANNA ŞARAMBEI, NICOLAE ŞARAMBEI, „99 PERSONALITĂłI LUMEA ANTIC Ă”,  ED. 
ARTEMIS, BUCUREŞTI, 1994, EDIłIA A III-A; 
INDRO MONTANELLI, „ISTORIA GRECILOR” , EDITURA ARTEMIS, BUCUREŞTI 1994; 
M. I. FINLEY, „VECHII GRECI”,  EDITURA EMINESCU, BUCUREŞTI, 1974  
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* 

Se întâlnesc doi ardeleni: 
- De ce eşti amărât, Ioane? 

- Cum să nu fiu amărât, mai Gheo, amu mi-o murit un bou... 
- Eh, nu-Ńi fă griji că aşe ne-om duce toŃi, unu' după altu'... 

 
* 

Un bâlbâit vine la doctor. 
- Vă bâlbâiŃi întotdeauna aşa ? 

- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-când v-vor-besc. 
 
* 

Era odată un pescar cam ghinionist. Un trecator cam curios îl întreabă: 
- Are balta peşte? 

- Are... (oftând)... da-i acoperit de apă! 
 

* 
Leul iese dimineaŃa nervos din casă şi dă cu ochii de vulpe: 

- Cine e regele animalelor? 
- Tu, tu, tu eşti, măria- ta, zice vulpea înfricoşată. 

Mai merge şi dă peste lup: 
- Ia zi, cine e regele animalelor? 

- Măria-ta, zice lupul galben de frică. 
Mai merge el şi într-o poiana dă peste elefant, care mânca liniştit nişte iarbă: 

- Ia zi, mă, umflatule, cine e regele animalelor? 
Elefantul îl prinde cu trompa după cap, îl izbeşte de vreo 3 copaci şi-l lasă lat în mijlocul 

drumului. 
După vreo jumatate de oră, leul se ridică anevoie de jos: 

- Ei, dacă nu ştii, nu ştii şi gata, nu trebuie să devii violent! 
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31 octombrie – Ziua InternaŃională a Mării Negre  
 

                                                                              Prof. Lavinia Buşe 
                                                                             Şcoala Generală Nr. 1 Motru 

 
*** 

 1. La 31 octombrie 1996 a fost semnat Planul Strategic de AcŃiune pentru Reabilitarea şi 
ProtecŃia Mării Negre, de către miniştrii mediului din cele şase Ńări riverane: Bulgaria, Georgia, 
România, FederaŃia Rusă, Turcia şi Ucraina. Ȋn fiecare an, la 31 octombrie se sărbătoreşte Ziua 
InternaŃională a Mării Negre pentru a atrage atenŃia asupra efectelor poluării apelor Mării Negre. 
 La Şcoala Generală Nr. 1 Motru, judeŃul Gorj, elevii claselor a VII-a A şi a VIII-a B, sub 
îndrumarea doamnelor profesoare Lavinia Buşe şi Mihaela Botezatu, au organizat o activitate 
educativă extraşcolară cu tema “31 octombrie – Ziua InternaŃională a Mării Negre”. Cu această 
ocazie elevii au realizat harta conceptelor referitoare la tema aleasă (coordonate geografice, flora 
şi fauna, porturile, staŃiunile, importanŃa economică şi turistică, surse de poluare şi măsurile de 
prevenire a poluării) şi au pregătit proiecte  şi referate despre Marea Neagră. De asemenea, 
elevii au amenajat o expoziŃie cu postere şi desene, iar în încheiere au prezentat creaŃiile literare 
pe această temă. 
 La activitate au participat cadre didactice care au apreciat creaŃiile elevilor şi modul în 
care s-au implicat în organizarea acestei activităŃi. 
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***  
• DĂRUIEŞTI ŞI CÂŞTIGI  • 

Moş Crăciun la Liceul Teologic – Târgu Jiu 
 

Inst. Lucia Dănău 
 

Decembrie, luna cadourilor. Rând pe rând îşi fac loc în sufletul şi mintea oricărui copil, 
cele mai îndrăgite personaje: Moş Nicolae şi Moş Crăciun. 
 Cu mult timp înainte îşi pregătesc scrisorile, discută despre ele cu cei mai apropiaŃi şi 
apoi... speră. Speră în ciuda tuturor problemelor despre care aud în familie, ori în jurul lor, la tot 
pasul... Speră... Şi oricât de multe şi-ar dori, fiecare s-ar mulŃumi şi cu mai puŃin. 
 Aşa au sperat şi elevii Liceului Teologic din Tg-Jiu, numai că visul a devenit realitate pe 
11 decembrie, datorită generozităŃii sponsorului George Brăiloiu, om de afaceri bucureştean. 
 Cum s-a gândit tocmai la ei? 
 Nimic nu este întâmplător... Legături de suflet indestructibile îl leagă de plaiul gorjenesc, 
meleag natal şi locul unde amintirile despre familie sunt atât de multe şi profunde... 
 Nimic nu este întâmplător: mama, Cornelia Brăiloiu, iar acum sora sa, Rodica Brăiloiu, 
sunt două dăscăli Ńe cu vocaŃie, al căror nume este legat de unitatea noastră şcolară. 
 Sponsorizarea domnului George Brăiloiu a fost una substanŃială. ToŃi elevii claselor I-IV 
au primit pachete cu podoabe pentru pom, dulciuri şi fructe, iar cei din clasele I-XII, proveniŃi 
din familii modeste, au avut parte şi de produse alimentare şi de igienă. 
 Lângă bradul împodobit, s-a apropiat sfios de Moş Crăciun, fiecare grup de şcolari, 
cântând din toată inima cele mai frumoase colinde. 
 Directoarea unităŃii, d-na prof. Narcizia Vîlceanu şi colectivul de cadre didactice s-au 
putut bucura de mulŃumirea fiecărui chip fericit care strângea cu putere în mână cadoul moşului. 
 Se spune că dăruieşti şi câştigi. D-nul George Brăiloiu a dăruit mult, dar a câştigat şi mai 
mult aducând bucurie în sufletul multor şcolari şi mulŃumire în atâtea familii. 
 

***                        
 2. Începând cu luna decembrie la parohia Sf. Nicodim din Municipiul Târgu-Jiu, JudeŃul 
Gorj va apare lunar revista „ Bucuriile Harului ” , redactată cu binecuvântarea preoŃilor Ion 
Viorel Săpun şi Ilarie Iliu Ńă Dovleac şi cu sprijinul financiar al poetului Doru V. Fometescu. 
Aceast proiect apare doar la câteva zile de la lansarea cărŃii „ Focuri peste zăpezi” al aceluiaşi 
poet. Printre colaboratorii acestei reviste se află AsociaŃia culturală Semn – Târgu Jiu, AsociaŃia 
Culturală Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, împreună cu revista noastră. 
 



MAGAZIN CRITIC 33

Eminescu şi războiul său pentru refacerea Daciei Mari 

         Eminescu, a cărui zi s-a sărbătorit pe 15 ianuarie, este poetul 
naŃional al României. Greşit! Eminescu nu este numai atât. La 20 de ani de 
la momentul 1989, când s-au implinit 100 de ani de la uciderea 
“românului absolut” – cum îi spunea Petre łuŃea –, iată, putem dezvălui 
public mult mai multe despre necunoscutele “Dosarului Eminescu”, 
despre războiul nevăzut dus de militantul Mihai Eminescu pentru visul 
său, facerea “Daciei Mari”, sub semnul lui “J(esus) CH(ristus) D(aco) 
Romanorum” (cf manuscrisului 2292, f.38.r). La 120 de ani de la anul 
eliminării fizice a gânditorului naŃional – după ce, deja, la 33 de ani, 
fusese ucis civil: arestat, băgat la nebuni şi interzis – un grup de 
cercetători şi ziaristi refac, pas cu pas, misterele vieŃii şi morŃii lui 
Eminescu, ale războiului nevăzut dus, neîncetat, pentru idealurile 
naŃionale. 
      PuŃină lume ştie, chiar şi azi, că militantul Mihai Eminescu, membru al 
societăŃii cu caracter secret “CarpaŃii”, constituită, poate nu întamplator, 
într-o zi de 24 ianuarie, era urmărit pas cu pas de agenŃii Imperiului 
austro-ungar, pentru care devenise “periculos”. “CarpaŃii” milita pentru 
Unirea Transilvaniei cu Ńara şi Eminescu deranja. Atât de mult încât P.P. 
Carp îi scrie de la Viena lui Titu Maiorescu celebra sentinŃă: “Şi mai potoliti-l pe Eminescu!”. Maiorescu 
era agent al imperiului, după cum o dovedesc astăzi istoricii eminescologi. În “CarpaŃii”, pentru a-i 
supraveghea activităŃile lui Eminescu, este introdus Slavici, la rândul său spion al Vienei, care îi da 
rapoarte amănunŃite lui Maiorescu. “Controlorul” Slavici îl şi găzduia. SoŃia lui Slavici, Ecaterina Szoke 
Magyarosy, este cea care invoca prima “nebunia” lui Eminescu, în depeşa pe care i-o trimite lui 
Maiorescu în fatidica zi de 28 iunie 1883, soldată cu internarea jurnalistului: “Domnu Eminescu a 
înnebunit. Vă rog faceŃi ceva să mă scap de el, că e foarte reu”. Deja Eminescu i se confesase lui Creangă 
privind revolverul pe care îl purta asupra sa: “Îmi este frică să nu mă ucidă cineva”. 
      “Argus!” îi strigase Eminescu lui Maiorescu, pe peronul gării, în timp ce era băgat într-un tren cu 
destinaŃia Viena, la o zi după ce fusese scos de la nebuni şi tot la o zi după ce România semnase Tratatul 
de “neagresiune” cu Imperiul lui Franz Iosef. Acelaşi împărat care îşi pusese apostila pe o Nota 
informativă din 1882 privind o întrunire secretă a societăŃii “CarpaŃii”, livrat ă de Baronul von Mayr, 
ambasadorul său la Bucureşti, în care se arăta: “Eminescu, redactorul şef al ziarului a făcut propunerea ca 
studenŃii transilvăneni de naŃiune romănă, care umblă pe la şcolile de aici pentru învăŃătură, să li se 
încredinŃeze pe timpul vacanŃei lor acasă ca să lucreze pentru pregătirea publicului în favoarea unei Dacii 
Mari”. România Mare. 
      La fel de puŃină lume ştie cum a fost ucis Eminescu, în urma cu 120 de ani: cântând “Deşteaptă-te 
române!”. Confesiunea martorului ocular care a asistat la momentul morŃii lui Eminescu, frizerul său, a 
fost descoperită de profesorul Nae Georgescu şi introdusă în volumul “Boala şi moartea lui Mihai 
Eminescu”: “Ia ascultă, Dumitrache, hai prin grădină, să ne plimbăm şi să te învăŃ să cânŃi «Deşteaptă-te 
române!»”(…) Şi a început să cânte «Deşteaptă-te române!», şi eu după el. Cânta frumos, avea voce. 
Cum mergeam amândoi, unul lângă altul, vine odată pe la spate un alt bolnav d’acolo, unu’ furios care-a 
fost director sau profesor de liceu la Craiova şi, pe la spate, îi dă lui Eminescu în cap cu o cărămidă pe 
care o avea în mână. Eminescu, lovit după ureche, a căzut jos cu osul capului sfărâmat şi cu sângele 
şiruindu-i pe haine, spunându-mi: . «Această “afacere”, în care au participat împăraŃi, regi, amici, dame, 
informatori, trădători, plagiatori, homosexuali, agenŃi multipli etc., devine descifratoare pentru istoria 
României şi, un strop, pentru istoria Europei. Descifrările şi dezvăluirile ne vor ajuta să înŃelegem de ce 
şi atunci, şi astăzi a fost aşa şi nu altfel»”, scrie filosoful Constantin Barbu în preambulul uriaşei sale 
lucrări în 10 volume, de 7000 de pagini, “Codul invers”. 
      “Aşadar, Eminescu e poetul naŃional şi expresia integrală a sufletului românesc pentru că ne-a dat de 
lucru pentru sute de ani, până va secătui mitul său viu, o dată cu dispariŃia neamului românesc”, spune 
eminescologul Theodor Codreanu. Legea lui Eminescu, care ne rămâne, e simplă: “Oare n-am uitat 
cumva că iubirea de patrie nu e iubirea brazdei, a Ńărânei, ci iubirea trecutului?”. 

S D R 
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Premisele unui vis împlinit... • Unirea 
Principatelor Române (151 de ani)  
a reprezentat sinteza unui îndelungat proces 
istoric, pornit de la conştiinŃa unităŃii de neam 
şi limbă a românilor din Moldova, łara 
Românească şi Transilvania, dublată de 
transformările socio-politice care au avut loc 
pe scena europeană în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea... 
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