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MOZAICUL 
 

Ideea mozaicului îi venise Imperatorului într-una din 

crizele sale artistice. Cochetase pe rând cu toate artele şi 

acum era în căutarea unei noi forme de exprimare care să le 

reunească pe toate. Şi găsise mozaicul. După câteva 

încercări, necesare pentru a se convinge că munca la mozaic 

este grea şi îndelungată, chemă la el pe toţi mozaicarii din 

Imperiu şi, arătându-le lucrarea începută, le ordonă s-o 

termine. Mozaicarii se apucară de lucru şi în câteva luni era 

gata. Un frumos mozaic îngrădit cu un balcon de marmură 

albă cu balustradă de abanos. O pânză de apă spăla continuu 

suprafaţa mozaicului făcând culorile să se mişte într-un joc 

unduitor. Nimic nu egala în frumuseţe acest dar al artei în 

faţa căruia Imperatorul îşi petrecea ore întregi. Privea 

fascinat jocul subtil al luminii şi al culorii. 

Bineînţeles că mozaicul îl reprezenta pe Imperator pe 

calul de luptă, în armură şi cu viziera ridicată. Imaginea 

degaja forţă, grandoare şi un nemăsurat orgoliu ce trecea 

dincolo de marginile înguste ale lucrării.  
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La câteva zile de la inaugurare, căpitanul gărzii aduse 

în faţa Imperatorului, care-şi admira opera, un tânăr ţigănos 

cu privirile aprinse. Căpitanul gărzii îşi izbi dreapta 

înmănuşată de inimă şi i se adresă Imperatorului privindu-l 

în ochi:  

  - Omul acesta vrea să-ţi vorbească, Stăpân al Lumii. 

Zice că e mozaicar.  

      - Du-te, îl expedie Imperatorul. Apoi adresându-se 

tânărului ce îngenunchease:  Zici că eşti mozaicar? 

- Da, Soare al Lumii! 

- Atunci apropie-te şi priveşte această nestemată a 

artei şi spune-mi dacă ochii tăi au mai văzut un alt mozaic 

care să-l egaleze. 

- Lumină a Pământului, ochii mei sunt orbiţi de atâta 

frumuseţe şi nu cred să existe altul care să-l întreacă, dar... 

- Dar ce? se încruntă Imperatorul. 

- Dar este în mintea mea un mozaic a cărui grandoare 

este pe măsura strălucirii tale, Putere Nemărginită. Un 

mozaic imens pe care nici un ochi omenesc să nu-l poată 

cuprinde. Un mozaic pentru ochii unui zeu sau ai unui 

Imperator. Necuprinsul măreţiei tale nu poate fi închis în 

acest mozaic limitat pe care nişte bieţi meşteşugari l-au făurit 

întru nemurirea numelui tău. Priveşte-l, Putere Supremă, 

cum se zbuciumă, cum privirile-ţi mândre se împiedică în 

acest orizont limitat... 

- Taci! Urlă Imperatorul, strângând în mâini 

balustrada de lemn. Privea încruntat obiectul pe care, până 
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mai adineaori, îl considerase perfect. „Ce este perfecţiunea? 

Şi, mai ales, unde este perfecţiunea? Cum este posibil ca 

vorbele unui om să-mi schimbe dispoziţia şi cum este posibil 

ca nişte simple cuvinte să schimbe calitatea unui obiect care, 

din cea mai frumoasă operă de artă, să devină o lucrare de 

duzină? De fapt nu cuvintele în sine ci imaginaţia mea 

stârnită şi orgoliul. În fond tot eu i-am dat această calitate de 

operă inegalabilă şi tot eu pot să i-o iau. Nimic nu este 

absolut, ci totul depinde de mine. De mine cât timp am să 

trăiesc, dar mai târziu un alt Imperator va nega tot ce am 

creat şi va crea alte mozaicuri pe care le va considera 

perfecte. Dar un mozaic imens, ale cărui margini să nu le 

poată cuprinde nici un ochi omenesc, nu va putea fi negat de 

nici un alt muritor. Poate numai de zei, dar ce mândrie să fiu 

contestat de zei! Nici piramidele n-au fost egalate, nici 

negate şi nici distruse!” 

- Ascultă, omule, poţi să faci un asemenea mozaic? 

- Pot. Ochii tânărului străluceau intens. 

Construcţia mozaicului începu a doua zi pe o 

câmpie întinsă de la marginea deşertului. Munţii albaştrii 

dinspre miazănoapte furnizau piatra, iar marmura 

colorată se aducea din provinciile din sud. În primele zile 

mozaicarul puse sclavii să-i aducă materialele în mijlocul 

câmpiei. Apoi, într-o noapte, începu lucrul. Dimineaţa, 

cărăuşii îl găsiră în plină activitate. Stătea aplecat asupra 

mozaicului şi nu vorbea cu nimeni. Mozaicarul munci 

toată ziua fără să întrerupă lucrul nici pentru a mânca. A 
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doua zi, când sclavii aduseră coşurile cu pietricele 

colorate, îl găsiră lucrând şi mâncarea neatinsă. În ziua 

următoare, la fel. În fiecare dimineaţă îl găseau tot mai 

greu, tot mai departe. Mozaicarul lucra cu o repeziciune 

uluitoare. Se răspândi zvonul că acesta nu doarme 

niciodată. 

Mozaicul se întindea în câmpie după un plan ciudat, 

lăsând uneori locuri goale, ca nişte ochiuri de iarbă pe 

suprafaţa de piatră. Din cauza repeziciunii cu care se lucra, 

materialele începură să fie aduse în lungi convoaie de căruţe 

care circulau pe suprafaţa întinsă a mozaicului. Un număr tot 

mai mare de sclavi munceau acum pentru mozaic.  

Când Imperatorul veni să vadă lucrarea, mozaicul 

depăşise marginile câmpiei şi începuse să acopere deşertul. 

Era peste puterile unui om să construiască o suprafaţă atât de 

mare de mozaic oricâte ajutoare ar fi avut. Imperatorul merse 

cinci ore pe suprafaţa mozaicului până ce dădu de tânărul 

lucrător. Linii colorate se fugăreau şi se întretăiau pe 

suprafaţa imensă ocolind pete grele de culori închise. Fără a 

coborî de pe cal, Imperatorul întrebă dacă acest mozaic o să-l 

reprezinte pe el, întrucât nu desluşeşte nimic care să semene 

cu un chip de om. Mozaicarul, care nu lăsase lucrul, îi spuse 

că ceea ce putea el cuprinde cu privirea în câmpia aceea nu 

reprezintă decât unul dintre zimţii de la un pinten. 

Imperatorul părăsi mozaicul copleşit. Într-adevăr, ceea ce 

făcea mozaicarul depăşea orice ar fi putut concepe o minte 

omenească. 
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La câteva zile, Imperatorul primi vizita vistiernicului 

care îl anunţă că noul mozaic risca să înghită toate veniturile 

Imperiului. Se hotărâră noi impozite pentru populaţie. 

După două luni, când toţi sclavii Imperiului lucrau 

sub ordinele tânărului mozaicar, deşertul dispăruse sub 

platoşa de piatră şi mozaicul ameninţa să atingă graniţa cu 

poporul Nuberilor. Mozaicul avea nevoie de spaţiu şi 

Imperatorul de aur, aşa că războiul izbucni. După Nuberi, 

căzură pradă mozaicului mănoasele câmpii din Ţara lui 

Burrus. Cam în această perioadă se pierdu legătura cu 

mozaicarul, care nu mai era de găsit pe suprafaţa imposibil 

de cuprins a mozaicului. Totuşi se pare că acesta continua să 

lucreze la vreuna din margini, întrucât mozaicul creştea 

mereu. Începu să circule zvonul că mozaicul ar creşte singur 

şi că mozaicarul ar fi fost înghiţit de piatra dezlănţuită. 

Vastele câmpii, pe care altădată creştea grâul, 

dispărură acoperite de piatră. Foametea începu să se facă 

simţită şi în Imperiu izbucniră primele răscoale. Constrâns 

de situaţia creată, Imperatorul hotărî încetarea lucrărilor la 

mozaic. Dar era prea târziu. Tânărul mozaicar nu era de găsit 

şi mozaicul creştea neîntrerupt. Sate şi cetăţi dispăreau sub 

înaintarea implacabilă a pietrei. Războaiele, purtate undeva 

la graniţele Imperiului, îşi pierdură sensul atunci când 

mozaicul invadă câmpurile de bătaie. Învinşi şi învingători 

piereau înghiţiţi de această imagine de piatră a unui orgoliu 

nemăsurat. 

Începu un exod spre marginile mozaicului, dar acesta 

creştea mai repede decât puteau merge oamenii care mureau 
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de foame pe suprafaţa strălucitoare. Cadavrele erau absorbite 

în piatră, şi doar oasele se integrau cu strălucirea lor albă în 

arabescurile desenului. Munţi şi ape dispăreau acoperite de 

piatră. Pământul întreg se sufoca sub platoşa multicoloră a 

mozaicului. 

Când întreaga planetă sucombă sub platoşa de piatră, 

Imperatorul rămase singurul supravieţuitor. Atunci avu 

posibilitatea să vadă mozaicul în imensa lui desfăşurare. 

Giganticul mozaic, care încătuşase planeta, îl reprezenta pe 

Imperator ghemuit, plângând.  

                                                                    Aurel Antonie 
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Un unionist  bârlădean - Toma Giuşcă 

 

Mamalaucă Mariana  

Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad 

 

Boierul bârlădean, Toma Giuşcă, este asociat, de cele 

mai multe ori, cu numele altui boier al urbei noastre, Neculai 

Roşca-Codreanu. Acesta din urmă  şi-a lăsat averea, prin 

testament, comunităţii. Testamentul, scris de Toma Giuşcă, 

în 1854, prevedea ca din ea să se ridice,  la Bârlad, o şcoală 

profesională de fete. 

    Deşi, a avut o viaţă scurtă, Toma Giuşcă  a  

„sfinţit” locul în care a trăit, prin faptele sale. A fost om al 

şcolii şi om politic, iar în aceste ipostaze şi-a făcut datoria, 

astfel încât posteritatea  nu l-a uitat. Câteva repere privind 

pregătirea şi activitatea acestui bârlădean vor convinge că 

Toma Giuşcă merită să rămână în memoria colectivă. 

    În 1832 a absolvit Seminarul Veniamin Costache, de 

pe lângă Mănăstirea Socola, din Iaşi, după care a fost numit 

,,profesor la Galaţi”.
1
 După ce a primit numirea, din partea 

Epitropiei Şcolilor din Moldova,   s-a ocupat de închirierea 

unei clădiri, casele bisericii ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril”, pentru a înfiinţa o şcoală primară publică. 

Contemporanii chiar vorbeau de "Şcoala lui Toma Giuşcă " 
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pentru că a muncit pentru a-i da înfăţişare de şcoală, prin 

reparaţiile făcute, şi nu puţine, şi mobilierul adus. În noua 

şcoală se preda citirea, scrierea, aritmetica, geografia, 

catehismul şi altele. Porţile şcolii s-au deschis la 8 

noiembrie, 1832, având un număr de 20 elevi, după unele 

surse, 44 elevi
2
, după altele. Numărul şcolarilor, care 

frecventau şcoala, a crescut constant, iar în 1852  

s-a  finalizat construirea unui local nou, care să corespundă 

cerinţelor timpului. 

    Un episod în care Toma Giuşcă, şi-a dat măsura 

priceperii sale de educator, s-a petrecut în 1834, când a făcut 

o primire deosebită domnitorului Mihail Sturdza, care a 

trecut prin Galaţi. A pregătit pe elevul său, Theodor 

Codrescu, care a dat raportul din partea Comitetului şcolar 

local, iar domnitorul a fost emoţionat.
3 

Nu a trăit pentru a 

apuca să se bucure de realizările acelui elev, care peste timp 

a ajuns un nume sonor în peisajul gazetăresc. Theodor 

Codrescu, a întemeiat revistele „Zimbrul” (1850), şi 

„Buciumul Român” ( 1875). 

   În 1839, din motive de sănătate, se întoarce în oraşul 

natal, Bârlad, unde intră în magistratură, devenind 

preşedintele Tribunalului. Un om activ, energic nu putea sta 

departe de viaţa politică. Aşa că, Toma Giuşcă a fost prezent 

la mişcările revoluţionare de la 1848 şi cele ale Unirii, din 

Bârlad. Din Bârlad, Comitetul de Unire al ţinutului Tutova a 

trimis un act de adeziune la dorinţele naţiunii, la 10/22 iunie 

1856, Comitetului de Unire de la Iaşi. Între cele 134 de 

semnături din ţinutul Tutova, la poziţia 103 a semnat Toma 

Giuşcă.
4 

Conţinutul Apelului, semnat de bârlădeni era 

pătruns de patriotism şi dorinţa puternică de unire „Unirea şi 

frăţia sunt voinţa lui Dumnezeu, piatra temeliei bisericei lui 
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Christos; prin această sfântă legătură omenirea sporeşte în 

tărie, avere şi credinţă; unirea dorinţelor şi a intereselor 

aduce între oameni apropiere şi iubire; unirea braţelor 

măresc averile popoarelor şi asigurează apărarea lor, unirea 

staturilor mici, opresc călcarea lor de către cele mari. 

     Cât mai firească şi neapărată este dar Unirea, între 

fraţi de acelaşi sânge şi nume, de aceleaşi obiceiuri şi limbă, 

de acelaşi trecut şi viitor, precum sunt Românii din Moldova 

şi Românii din Valachia. 

     De veacuri întregi românii visează şi doresc această 

unire a lor într-un singur trup şi familie, ca singurul chip de a 

nu mai fi prada crudelor întâmplări ale soartei. 

    Desbinarea lor a fost isvorul nenorocirilor ce au pătimit 

până acum, unirea lor ar întemeia un stat puternic, avut, 

fericit şi respectat de toate naţiile lumii. 

     Strămoşii noştri au făcut jertfe de sânge, pentru acest 

mare scop, părinţii noştri preţuind foloasele unei asemenea 

sfinte legături, au pus temeliile Unirei Principatelor chiar în 

Reglementul Organic, art. 425; şi acum însuşi streinii ce se 

interesează de viitorul nostru, însuşi puterile cele mari ale 

Europei, de la care atârnă soarta noastră, au declarat în 

conglăsuire cu tractatul de Paris că <<Unirea Moldovei şi 

Valachiei într-un  Stat, este mijlocul cel mai nimerit şi mai 

puternic de a le aduce bunurile civilisaţiei, de a înmulţi 

bogăţiile cari le-au dăruit Dumnezeu, de a le câştiga 

respectul şi dragostea neamurilor străine şi de a asigura 

pentru tot-da-una viitorul naţionalităţii Române.>> 

     Când dar strămoşii noştri şi părinţii noştri au aruncat 

în brazdele pământului nostru sămânţa mântuitoare a Unirii, 

când străinii binevoitori ne sfătuiră a ne da mâna între noi, 

când politica, interesele şi mai ales legea creştinească ne 

îndeamnă a dori şi a cere Unire Românilor din principate 
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într-un singur Stat şi trup, ce ne rămâne de făcut nouă 

locuitorilor din Moldova şi Valachia? 

     Pună-şi mâna pe cuget tot omul iubitor de ţara lui şi 

de mărirea neamului său şi să răspundă cu noi: Unirea voim, 

unirea cerem. 

    Aceasta fiind singurul şi netăgăduitul mijloc de a asigura 

viitoarea înaintare politică, intelectuală şi materială a 

României, subscrişii, comunitatea districtului Bârlad a 

Principatului Moldovei, declarăm că dorinţele noastre se 

resumă la următoarele două articole: 

     Art.I. Unirea Principatelor Moldova şi Valachia cu un 

domn străin din dinastiile domnitoare în Europa, afară de 

acele a Staturilor megieşe. 

    Art.II. O capitală nouă ântre ambele ţări, vrednică de 

Statul cel nou al României.” 
5
 

     Intrat în rândul celor implicaţi în politică, boierul 

Toma Giuşcă, a avut parte şi de situaţii mai greu de înţeles, 

cum a fost situaţia în care numele său a fost radiat de pe 

listele electorale, de către prefectul ţinutului Tutova, 

Alexandru Dia, în 1857. După înaintarea unui memoriu 

situaţia rezolvându-se, a fost înscris şi ales deputat de 

Bârlad. 

    În cadrul comunităţii a mai deţinut funcţia de 

preşedinte al tribunalului local şi s-a implicat în sprijinirea 

activităţii şcolilor şi a Spitalului orăşenesc. Din 1863 a 

înlocuit pe G. Iamandi în funcţia de epitrop al spitalului.
6
 

     Încetează din viaţă, în Bârlad, la 4 mai 1867, fiind 

înmormântat la Biserica „Vovidenia”, de unde a fost 

dezgropat în 1896 şi depus în osuarul comun al cimitirului 

„Eternitatea” din Bârlad.  
Note: 
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1
 Traian Nicola,Valori spirituale tutovene, Editura Sfera, Bârlad, 2003, p. 137 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem, p. 138. 

4
Ibidem. 

5
 Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza ,, Acte şi 

documente relative la Istoria Renaşterii României”, vol III, Tipografia Carol 

Göbi, 1889, p.548-549. 
6 
Traian Nicola, op.cit, p. 140. 

 

 

 

 

 

 

 

“Niciodată toamna nu fu mai ... tolerantă!” 
                                                           

 

În perioada 18-24 

noiembrie 2013 la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Motru s-a 

derulat proiectul educațional 

Cetățean român-cetățean 

european, în cadrul celei de-a 

XIV-a ediție a Festivalului 

Național al Șanselor Tale. 

Trăim în același spațiu istoric, 

dar în același timp suntem diferiți, fiecare din noi atât ca 

indivizi cât și ca grupuri și comunități regionale. Avem 

obiceiuri comune dar și diferite, ne comportăm după bunul 

plac, avem prejudecăți față de cel care trăiește lângă noi și 
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care este defavorizat, dar ne cultivăm încrederea și toleranța 

față de semeni, acceptăm că trebuie să ne dezvoltăm în 

aceeași măsură cunoscându-ne pe noi înșine, dar și pe cei 

care trăiesc în jurul nostru. 

        Prin acest proiect, Școala Gimnazială Nr. 1 Motru și-a 

propus să promoveze prin acțiunile desfășurate alături de 

colaboratori, valorile Uniunii Europene: demnitate, toleranță, 

libertate, democrație, egalitate, statul de drept, respectarea 

drepturilor omului, și nu în ultimul rând, să militeze pentru 

soluționarea conflictelor pe cale pașnică.  

       Activitățile noastre au vizat implicarea elevilor, în 

sensul că aceștia au avut posibilitatea să vorbească, să se 

asculte unii pe alții, să caute ei înșiși soluții și alternative, 

acceptând comunicarea ca sursă de intreținere a relației 

pozitive cu sine și cu ceilalți. 

      Startul activităților a fost dat de către doamna profesoară 

Ochiană Ionica, în data de 18 noiembrie 2013, prin 

activitatea intitulată Personaje conciliante în opere literare. 

A doua zi a proiectului a fost dedicată dezbaterii cu tema: 

Toleranța/intoleranța. 

Cauze, efecte, remedii, la 

care au participat 

membrii echipei de 

proiect, dar și invitații.     

Doamnele profesoare 

Pasăre Laura, Raț Jana 

Daniela, Bejenaru Felicia, 

Bârnoiu Maria, Bușoi 

Camelia, au realizat activitățile cu tema:      Cetățean român-

cetățean european, Sceneta- Uniunea Europeană, A fi român 

in Uniune!, Drepturi cetățenești in Uniune, Toleranța 
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creștină, Pata mea de culoare, Percepția unui conflict, 

Toleranța creștină. 

      Noi, Școala Gimnazială Nr.1 Motru, considerăm că acest 

proiect a răspuns astfel nevoii tinerilor de a-și dezvolta 

abilități de abordare constructive, de negociere și de 

soluționare a situațiilor conflictuale. Am lucrat în echipă, așa 

cum facem de altfel de fiecare dată, alături de colaboratorii 

noștrii: ISJ și CCD Gorj, Biblioteca Mun. Motru, Biserica 

Catolică Motru, părinți, elevi și cadre didactice. 

         Am fost și suntem preocupați în permanență de a 

transmite elevilor noștrii un act educativ de calitate, suntem 

o adevărată echipă de la elevii conștincioși și performanți 

până la conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Motru și vă 

așteptăm alături de noi să vă împartășim idealurile, 

speranțele, visurile și realizările noastre.  
 

Prof. Raț Jana Daniela 
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Sfantul Apostol Andrei 

Redactor: Cătălin Ciurea 

Sfantul Andrei a fost apostol al Domnului Hristos şi 

frate al Sfantului Petru. Cei doi proveneau dintr-o 

familie de pescari din Betsaida, localitate situată 

pe malul Lacului Ghenizaret. La început a fost 

ucenic al Sf. Ioan Botezătorul, iar la îndemnul 

acestuia îl urmează pe Iisus devenind apostol al 

său. Conform Evangheliei lui Ioan, Andrei l-a 

dus pe fratele său la Hristos spunandu-i că  l-a aflat pe 

Mesia. De aici provine şi caracterizarea celor doi de” întâi 

chemaţi” .  La Sinodul apostolic din 49-50 sfinţii apostoli se 

întâlnesc la Ierusalim şi trag la sorţi pentru a decide unde va 

merge fiecare pentru a -şi îndeplini misiunea primită de la 

Fiul lui Dumnezeu de propovăduire a Evangheliei. După ce 

îl însoţeşte pe fratele său în Asia Mică, Andrei trece în 

Peninsula Balcanică prin Turcia de azi si ajunge în Sciţia 

Mare unde a zăbovit un timp. După aceea se întoarce spre 

Grecia trecand prin Sciţia Mică (Dobrogea), unde le face 

cunoscută strămoşilor noştri adevărata credinţă. În Grecia 

consolidează comunităţile înfiinţate de Sf. Pavel şi este 

răstignit, potrivit tradiţiei pe o cruce în formă de X , în 

orăşelul Patras pe la anul 60.Sfintele sale moaşte se află în 

Biserica Sf. Andrei din Patras. Este ocrotitor al Romaniei, 

Rusiei, Scoţiei şi Greciei.  Toponimele din zona Dobrogei 

sunt dovada trecerii sale pe aceste meleaguri  Peştera sau 

Pârâiaşul Sf. Andrei . Este sărbătorit în fiecare an la 30 

Noiembrie.                                                                           
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DASCĂLUL – UN EXEMPLU ASTĂZI 

  Prof. înv. Primar: Ciurea Oana 

 Evoluţia şcolii reflectă, în toate ţările, evoluţia 

societăţii. Politicile educaţionale se modifică în funcţie de 

schimbările apărute în societate. Şcoala trebuie să îmbine 

globalizarea cu spiritul local, tradiţia cu modernismul, 

competivitatea cu egalitatea de şanse, etc. De asemenea are 

responsabilita-tea de a insufla egalitatea de gen, de a 

promova dezvoltarea durabilă şi de a sprijini fomarea unui 

stil de viaţă sănătos.Aceste noi responsabilităţi sunt uneori 

considerate un transfer de la familie  la ca-     drele  didactice 

care constată că trebuie să se formeze” continuu şi alert”  şi 

să-şi păstreze dorinţa de cunoaştere şi curiozitate 

intelectuală. 

       Pe de altă parte, profesionistul de la catedră trebuie să 

fie un bun psiholog, să fie preocupat de inovaţie didactică de 

sociologie şi de cultură. Prin tot ceea ce înteprinde şi prin 

exemplul personalită- ţii sale, învăţătorul este un modelator 

al structurii personalităţii copilului, în stadiul cel mai 

hotărâtor al devenirii sale. 

         Învăţătorul trebuie să se apropie cu simplitate şi 

sinceritate de copii, să-i poarte de grijă fiecărui elev, să 

dovedească o mare răbdare cu aceştia întrucat „spiritul 

copiilor nu este un vas pe care vrem să-l umplem, ci este o 

vatră pe care trebuie să o încălzim” , spune I. H. Pestalozzi. 

        Îndemnul adresat cu două secole de Jean Jacques 

Rousseau-„ începeţi prin a vă cunoaşte copiii”-se află şi 
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astăzi la temelia educaţiei. El trebuie să constituie pentru 

învăţător un ghid permanent al propriului demers personal. 

Reuşitele noastre vor fi cu atât mai mari cu cât pătrunde mai 

adânc în viaţa elevilor, le cunoaştem stările sufleteşti, 

slăbiciunile inerente, strădaniile, năzuinţele personale. 

         Viaţa in familie îi facilizează copilului cunoaşterea 

unor comportamente sociale: respectul faţă de ceilalţi, 

apărarea propriilor drepturi, toleranţa, disponibilitatea, 

cooperarea, încrederea în alţii, acceptarea părerilor celorlalţi. 

       Şi părinţii trebuie să ştie că nu există nici autoritate 

adevărată fără dragoste, nici dragoste fără autoritate, iar 

agresivitatea naşte agresivitate. 

          Astăzi observăm că mai toţi elevii mici şi mari ştiu 

cum e bine şi frumos să se poarte, ştiu reguli, principii, 

norme de conportare civilizată. Toate acestea răman la 

nivelul de a fi doar ştiute şi aplicate pe ici, pe colo. Începând  

cu pauza, chiar şi dincolo de curtea şcolii apar manifestări în 

completă opoziţie cu teoria. De ce oare? Unde se găseşte 

modelul? Este posibil să fie omul de la catedră şi atunci doar 

la școală să se manifeste conform regulilor? În 

societate,acasă chiar, are model? 

           Dorothy Law Nolte nota, în lucrarea ,,Copiii învață 

din felul  în care trăiesc”: ,,Dacă sunt crescuți în critici, ei 

învață să condamne”,  ,,Dacă trăiesc în toleranţă, ei învață să 

fie răbdători”. Din experiență pe care am avut-o până în 

prezent, mi-am putut da seama că există familii care se 

mândresc cu atitudinea severă față de copii. Severitatea este 
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necesară, dar cu măsură, altfel copilul crește timorat de  

gândul pedepsei, începe să mintă și să se îndepărteze de 

părinți. La polul opus familiei severe, am întâlnit familia 

permisivă,în care toți membrii se învârt în jurul poftelor 

copilului. 

          Un astfel de copil ajunge egoist, pentru că  în familia 

sa el a cunoscut  numai drepturi, nu  

trebui: 

     *să le fim un model; şi îndatoriri. Pentru ca relaţia mea cu 

elevii să fie cat mai apropiată, am pus accentul şi pe 

activităţile extraşcolare: excursii,vizite la diferite obiective, 

concursuri, serbări, expoziţii etc. 

            Prin puterea propriului nostru exemplu, ar 

     *să fim curajoşi şi îndrăzneţi, pentru a le stimula şi lor 

curajul și îndrăzneala;  

     *să iubim; 

     *să fim optimişti, pentru a le insufla optimismul; 

     *să fim fermi şi hotăraţi, pentru a ne urma şi ei exemplul; 

     *să fim răbdători, calmi, pentru a le insufla liniştea 

noastră. 

      Copiii au nevoie de afecţiune atat acasă, cat şi la şcoală. 

Puşculiţa lor sentimentală va fi astfel mereu plină. 
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PERSONALITATEA, FACTOR IMORTANT ÎN 

SUCCESUL ŞCOLAR AL ELEVULUI SPORTIV 

 

            Autor: Marinescu Liviu Stelian 

          C. N. Economic ,, Gh. Chiţu  ” Craiova 

                                                      

 În viaţa de zi cu zi de multe ori sunt folosiţi termenii 

de persoană şi personalitate, sensul comun al acestuia din 

urmă fiind o însuşire sau calitate pe care cineva o poate avea 

sau nu. Dar utilizarea lor ca termeni psihologici necesită o 

definire mai exactă a personalităţii. 

Se pune întrebarea  „ Ce este personalitatea? ". Istoria 

psihologiei, între anumite limite, se confundă cu istoria 

răspunsurilor la această întrebare fundamentală. După cum 

afirma încă Atkinson „ Studiul personalităţii nu este numai 

cea mai ambiţioasă, ci şi cea mai veche arie de interes din 

cadrul psihologiei.” 

Psihologia sportului acordă de asemenea o mare 

importanţă studiului personalităţii. „ Specialiştii domeniului  

s-au convins deja că pentru marea performanţă nu sunt 

necesare doar calităţi motrice, de nivel superior, ci şi 

trăsături de personalitate compatibile cu exigenţele şi 

tensiunea psihică generată de competiţia sportivă .” 

Conceptul de personalitate rezultă din analiza 

statistică a acţiunilor (conduitelor) unui subiect, căutând 

elementele caracteristice, definitorii pentru individul 

respectiv. 
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Într-un anumit sens, prin personalitate înţelegem pe 

cineva care face dovada unor însuşiri – acceptate pozitiv în 

plan social – prin care se remarcă în faţa celor din jur. De 

aceea ne putem pune întrebarea: Performerul sportiv 

reprezintă o personalitate? Sau: Ce semnificaţie are 

performanţa sportivă pentru ca ea să reprezinte un prilej de 

afirmare în plan social? Sau: Performanţa sportivă reprezintă   

un act cu valoare culturală? 

Putem afirma că personalitatea exprimă sintetic 

schemele comportamentale relativ stabile, componente 

cognitive (de recepţie şi rezolvare – decizie) dar şi de 

execuţie. Aceste scheme comportamentale poartă o 

simultană şi triplă determinare bio-psiho-socială, deoarece 

adaptarea s-a realizat prin asimilarea mediului natural şi 

social la structurile biologice caracteristice speciei şi 

antecesorilor. Rezultatul asimilării, acomodarea în ceea ce 

caracterizează un subiect este tocmai suma schemelor 

comportamentale caracteristice, formate într-un mediu 

natural şi social specific. 

Specialiştii în sociologia ori în psihologia sportului, a 

sportului de performanţă răspund afirmativ sau negativ la 

acest gen de întrebări; un lucru este cert: competiţia sportivă 

la orice nivel s-ar desfăşura implică din plin laturi ale 

personalităţii, în special planul afectiv. Sentimentele trăite de 

sportivi fie în situaţie de victorie, fie de eşec, trăirile 

suporterilor, toate acestea subliniază necesitatea studierii 

laturii psihologice a sportului, astfel încât să se poată stabili 
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influenţa pozitivă pe care sportul o poate avea asupra 

dezvoltării personalităţii.  

Sportului i se reproşează de multe ori, mai ales atunci 

când se ajunge la marea performanţă, că degenerează în 

manifestări negative din punct de vedere etic. Goana după 

performanţă cu orice preţ sau fanatismul exagerat reprezintă 

extreme grave, care degradează normele de fairplay. 

Alteori i se reproşează că ar fi un factor care ar duce 

la înstrăinarea omului zilelor noastre, întrucât sălile de sport, 

bazinele de înot, stadioanele, lumina artificială înlocuiesc 

natura. Sportivul ajunge să nu mai lupte prin forţele sale, ci e 

produsul unor teorii şi tehnologii care îl înstrăinează de el 

însuşi.     

Căpătând statutul de vedetă, atitudinea sportivului 

se schimbă şi el nu este totdeauna pregătit pentru noua sa 

imagine. Caută să se menţină în top prin orice mijloace, 

unele atât ilegale, cât şi nesănătoase, cum ar fi doping-ul. 

Doar o personalitate puternică poate face ca aspectele 

negative să fie ţinute deoparte de arenele sportive, iar 

aceasta se poate construi începând cu vârstele mici. 

Dintre diversele manifestări ale personalităţii, cele 

temperamentale sunt de obicei cele mai accesibile 

observaţiei. Clasificări ale tipurilor de temperament 

există încă din antichitate şi în bună măsură ele sunt 

valabile şi astăzi. Astfel, Hipocrate stabilea patru tipuri 

de temperament: sangvinic, flegmatic, coleric şi 

melancolic. 
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Temperamentul sangvinic (verbul caracteristic A 

VORBI ) 

Este determinat de un sistem nervos puternic, 

echilibrat şi mobil. Se caracterizează prin vioiciune, 

mişcări repezi, vivacitate emoţională, ritm constant al 

activităţii. Bine dispus, adaptabil şi eficient, calm şi cu 

bun autocontrol, sangvinicul nu oscilează în ceea ce 

întreprinde. Ştie să renunţe şi să aştepte, fiind în acelaşi 

timp sociabil şi nu totdeauna ambiţios, dar nici pasiv.  

Deşi poate fi uneori superficial şi instabil în 

relaţiile cu ceilalţi, sangvinicul se va adapta uşor la 

antrenamente şi competiţii, manifestând iniţiativă şi 

dorinţă de succes. În general nu va avea conflicte cu 

antrenorii şi coechipierii, încadrându-se în normele de 

disciplină. Nu va protesta la deciziile arbitrilor şi nu se va 

manifesta violent.  

Ca aspecte negative se poate semnala faptul că 

sportivul cu un temperament sanguin, datorită 

superficialităţii, pot să nu ajungă la performanţe 

superioare. Chiar în timpul antrenamentelor, dacă nu sunt 

supravegheaţi, nu execută exerciţiile monotone sau care 

cer un efort deosebit. De asemenea, există posibilitatea ca 

acest tip de sportivi să fie influenţat negativ de către un 

anturaj nepotrivit, datorită faptului că este influenţabil. 

De aici necesitatea de a fi controlat şi supravegheat 

riguros, deprins să muncească temeinic şi să ducă o viaţă 

ordonată. 
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Temperamentul flegmatic (verbul caracteristic A 

LINIŞTI ) 

Este bazat pe un sistem nervos puternic, echilibrat, 

fiind un tip calm, lent, care manifestă răbdare în 

activitate. Angrenat în activitate, este meticulos, înclinat 

spre amănunte, perseverent. Tocmai datorită 

perseverenţei şi capacităţii de concentrare, duce la bun 

sfârşit sarcinile încredinţate şi poate ajunge la rezultate 

de excepţie. Cumpătat şi cu simţul măsurii, flegmaticul 

nu manifestă încredere exagerată în forţele sale, apreciind 

preponderent pe alţii. Disciplinându-şi riguros conduita, 

leagă mai greu prietenii, dar acestea sunt de durată. 

Inerţia flegmaticului este punctul său negativ. Se 

adaptează mai greu la situaţii noi, nu poate trece uşor de 

la o activitate la alta şi nu renunţă uşor la obişnuinţele 

sale. 

Avantaje şi dezavantaje există şi la acest tip de 

temperament în activitatea sportivă. Dacă pe el se poate 

conta, având reacţii constante, fiind perseverent, 

conştiincios şi manifestând stăpânire de sine în situaţii 

cheie, faptul că este lent poate să-l defavorizeze, căci 

uneori este depăşit de situaţie. Antrenorul va manifesta 

răbdare cu un astfel de sportiv, performanţele apărând 

uneori mai târziu. 

Temperamentul coleric ( verbul caracteristic A FACE ) 

Având un sistem nervos puternic şi neechilibrat, 

colericul se manifestă exploziv, nestăpânit şi inegal. El 
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trece de la acţiuni de intensitate maximă la abandon sau 

inactivitate. Oscilaţiile cu amplitudini mari se manifestă 

atât în activitate, cât şi în plan afectiv. Nerăbdător, 

colericul se poate entuziasma la maxim, iar apoi poate 

deveni pesimist şi chiar suspicios.  

Se simte în largul lui când acţionează în condiţii de 

risc, chiar dacă e necesar un mare consum de energie. Nu 

acceptă monotonia şi dă randament când e solicitat în 

scopuri de mare însemnătate. Bun organizator, are 

înclinaţii spre acţiune şi spre statutul de lider. 

Trăsăturile sale negative sunt, pe de o parte, 

conduita imprevizibilă, iar pe de altă parte izbucnirile pe 

care nu şi le poate stăpâni, ceea ce îl face să nu fie 

totdeauna agreat în colectivitate. 

Temperamentul coleric pare avantajat în activitatea 

sportivă, care presupune solicitare mare, competitivitate, 

decizii în situaţii de risc. Dar insuccesele inerente pot 

influenţa negativ un astfel de sportiv, acestea, ca şi 

monotonia antrenamentelor ori condiţiile  stresante 

putând duce la manifestări ce afectează rezultatele: 

izbucniri violente, conflicte cu adversarii, coechipierii 

antrenorul sau chiar arbitrii. Cu asemenea sportivi 

antrenorul trebuie să manifeste mult tact în activitatea 

educativă. O grijă suplimentară e necesară atunci când 

antrenorul însuşi posedă acelaşi tip de temperament. 

Temperamentul melancolic ( verbul caracteristic A 

GÂNDI ) 
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Melancolicul posedă un sistem nervos caracterizat 

prin slăbiciune. Fără să fie vorba de melancolie ca boală 

psihică, acest tip de temperament manifestă predispoziţie 

către stări de tristeţe, mergând până la depresie. În situaţii 

critice, persoanele cu un temperament melancolic nu dau 

rezultate pe măsura posibilităţilor, eşuând mai frecvent 

decât alte tipuri de temperamente. În condiţii obişnuite, 

acţionează cu răbdare şi conştiinciozitate, remarcându-se 

printr-o autoexigenţă ridicată. Este prezentă o mare 

sensibilitate şi înclinaţie spre sentimentalism şi chiar o 

rupere de realitate. Insuccesul poate duce la reverie sau 

visuri sterile. 

Sportivii cu temperament melancolic se 

caracterizează prin aceea că la antrenamente dau rezultate 

mai bune decât la competiţii, nu din cauza unei 

mobilizări insuficiente sau superficialitate în pregătire, ci 

din cauza unei supramotivări care duce la anihilarea 

iniţiativei. Ei simt nevoia ca în situaţii dificile să aibă în 

apropiere persoane în care au încredere – antrenor, părinţi 

sau un anumit coechipier. Antrenorul poate avea o mare 

influenţă asupra unui astfel de sportiv. Pornind de la 

corectitudinea sa în timpul antrenamentelor, de la dorinţa 

de a-şi face datoria, antrenorul îl va motiva în timpul 

competiţiilor, astfel încât să-şi depăşească emoţiile şi să 

dea randamentul scontat. 

Precizând că realitatea demonstrează că nu există 

tipuri pure de temperament, individul concret prezentând 
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combinaţii diferite ale trăsăturilor temperamentale, cu 

anumite dominante, subliniem că succesul în sport 

depinde nu atât de temperament, cât de aptitudini şi 

motivaţie. Manifestarea unor deficienţe de temperament 

poate fi contracarată prin compensare, prin dezvoltarea 

unor trăsături pozitive, a unor atitudini corespunzătoare. 

Temperamentul este o latură a personalităţii asupra căreia 

greu se poate interveni prin educaţie. Sportivul va fi 

cooptat de antrenor în propria sa formare, activitatea cu el 

devenind un act de autoeducaţie. Potrivit lui Paul 

Popescu -Neveanu, „ afectivitatea rămâne principala sferă 

de evidenţiere a temperamentului prin parametrii de 

sensibilitate, tonus afectiv, stabilitate, profunzimea 

trăirilor ”, ceea ce duce la ideea că personalitatea 

sportivului poate fi modelată prin acţiune asupra 

emoţiilor, a trăirilor. 

M. Zlate face precizarea că temperamentul exprimă 

„forma de manifestare şi nu conţinutul vieţii psihice […], 

prin el însuşi temperamentul negenerând nici conţinuturi 

psihice, nici performanţe.” Colorând viaţa psihică şi 

punându-şi amprenta asupra ei temperamentul nu-l face 

pe om bun sau rău, cinstit sau incorect, talentat sau 

netalentat. Factorii care influenţează toate aceste trăsături 

sunt mulţi alţii şi fac obiectul de studiu al psihologiei. 

Considerăm că dacă echipa care lucrează cu 

şcolarul mic, alcătuită din antrenor, învăţătorul clasei cu 

profil sportiv, medic, psiholog şi alţi specialişti are 

permanent în vedere aceste caracteristici de ordin 
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psihologic, atunci antrenamentul sportiv va fi cu adevărat 

eficient, iar sportivul angrenat în acest tip de activitate va 

putea obţine rezultate de succes. 
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Fii om! 

Adesea tata îmi spunea, 

zâmbind, cu ochii plini de 

soare: 

„Fii om, fii om băiatule, 

căci a fi om e lucru mare!” 

 

N-am înţeles prea bine-

atunci, 

câtă Iubire şi Lumină 

stăteau în tâlcul vorbelor, 

dar anii mei erau de 

vină… 

 

În faţa gândului urât, 

tu să aşezi mereu o floare; 

să nu ajungi nicicând să fii 

numai o burtă umblătoare! 

 

Nu vanităţi şi avuţii, 

ci curăţie şi iubire; 

de vrei să placi lui 

Dumnezeu, 

să fii chiar tu o mănăstire! 

 

Priveşte mai atent în jur 

şi-ai să-nţelegi de ce mă 

doare… 

Fii demn de numele de 

Om, 

căci nu eşti doar o 

întâmplare! 

 

Infima şansă de-a fi om, 

minunea vieţii ce ni-i dată, 

e-un diamant nepreţuit, 

e-o împlinire nesperată! 

 

Nu judeca şi nu urî, 

poţi să găseşti o vorbă 

bună 

chiar pentru cei întunecaţi, 

căci judecaţi vom fi-

mpreună! 

 

Tu caută în ochii lor 

cât mai adânc şi vei vedea 

îngrijorarea, teama, dorul, 

speranţa, patima, 

durerea… 

 

Pitită-n tainice odăi,  

vei regăsi tremurătoare 

umbra copiilor ce-au fost, 

visând la prima lor 

ninsoare! 

 

Fii bun cu cei apropiaţi, 

acum să fii, nu altădată; 

să nu regreţi amar cândva, 
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o vorbă doar, necugetată! 

 

C-o mângâiere, c-un surâs, 

fii blând, dar drept cu toţi 

şi-n toate, 

iar binele să-l faci cu drag, 

fără de teamă, cât se poate! 

 

Când faci un bine nu 

vorbi, 

căci are Cine să te vadă; 

când dai de greu nu ocărî, 

căci este Cine să-

nţeleagă… 

 

Nu pizmui şi nu bârfi, 

nicicum cel bun cu cel 

murdar 

n-or sta la Marea Judecată 

pe-acelaşi taler de cântar! 

 

Să crezi, să chibzuieşti, să 

faci! 

Dar, gândul ca să se-

mplinească, 

învaţă omule să taci 

şi lasă lumea să 

vorbească… 

 

Să nu râvneşti iubirea 

lumii 

– uitarea e amantul ei –  

nu căuta să fii „ca lumea”; 

ci să-ţi găseşti, în Cer, 

temei! 

 

În moara lumii se aleg 

cei tari şi dornici spre 

fiinţă; 

de vrei să scapi nemăcinat 

fii diamant întru Credinţă! 

 

Trăieşte-ţi clipa învăţând,  

citeşte-atent a Vieţii Carte 

şi află tot ce-i de aflat, 

căci a nu şti înseamnă 

moarte! 

 

Mai ţine minte, negreşit, 

succesul are trei picioare 

pe care stă de neclintit: 

Curaj, Atenţie, Răbdare! 

 

Sub Stelele ce ţi s-au dat 

nu zăbovi, cunoaşte-ţi firea 

cât mai profund, cât mai 

curând 

s-apuci să-ţi împlineşti 

menirea! 

 

Învinge-te pe tine însuţi, 
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stai drept în luptă, fii 

bărbat, 

iar pentru tot ce ţi se-

ntâmplă 

nu căuta alt vinovat! 

 

Toţi am minţit şi am furat 

şi am urât şi-am blestemat 

şi am trădat şi am curvit, 

hulit-am toţi, strâmb am 

jurat… 

 

Dacă pe toate le-am făcut 

cu-o inimă ne-ndurătoare, 

îndreaptă răul cât mai poţi 

şi fugi degrab’ să-ţi ceri 

iertare! 

 

Cuvântul dat să-l 

împlineşti 

ca să n-ajungi nerodnic 

pom; 

fii om de nu poţi să fii 

sfânt, 

cum sfânt nu eşti, de nu 

eşti om! 

 

Fii om când Cerul te 

priveşte 

– pentru Ceruri chiar ai 

fost făcut – 

pământ cu Chipul 

Domnului; 

nu doar să te hrăneşti cu 

lut! 

 

Ales ai fost, dar poţi s-

alegi, 

deschisă ţi-i orice cărare; 

dar nu uita, ascuns în noi, 

doarme un sfânt, în 

fiecare! 

 

Iubeşte numele de Om! 

Curajul, Lupta şi Dorinţa,  

Visul, Durerea, Uitarea,  

Nădejdea, Dragostea, 

Credinţa, 

 

pulsează într-un fir 

plăpând 

– o trestie tremurătoare –  

o trestie ce ştie dar 

şi că trăieşte şi că moare! 

 

Da, cugetarea liberă, 

Puterea Gândului ni-i dată; 

n-ar fi păcat, ca la sfârşit 

să fii o piesă rebutată? 

 

Noi suntem ai Luminii fii, 

cu o Divină misiune; 

vom fi speranţa Dragostei, 
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pe stele încă fără nume! 

 

Până la Cer mai e o 

treaptă, 

chiar de-ai căzut nu 

renunţa, 

căci prin Voinţă şi 

Credinţă 

şi Steaua ta se va-nălţa! 

 

Dar îmbrăcaţi-vă-n 

Lumină,  

ne-ndeamnă-al Cerului 

Cuvânt: 

„Sfinţiţi-vă, sfinţiţi-vă, 

căci şi Tatăl vostru este 

Sfânt!” 

 

Radu Gorj 
 

 

 

Castrul cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu „Gară” 

(oraş Bumbeşti-Jiu) 

Prof. Ionel Cioabă 

 El avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile 

actuale ale laturilor care se mai păstrează de 168,80 (latura 

estică) şi 88 m (latura sudică). Castrul de la Bumbeşti Jiu 

„Gară” a avut două faze de construcţie, una cu val de pământ 

(din 106 p. Chr) şi a doua (din 201 p. Chr) cu zid de piatră. 

Fossa din prima fază de construcţie are o lăţime de 6,60 m, 

iar din cea de-a doua de 3,20 m şi adâncimea de 1,40 m. 
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Berma  cu lăţimea  de 2,50 m era pavată cu un strat de 

pietriş. În zona turnului de sud-est are 1 m lăţime.  Vallum-u  

cu agger-ul din prima fază de construcţie au fost realizate în 

aceeaşi tehnică ca şi cel din punctul „Vârtop”. Agger-ul era 

executat din glii de pământ (caespites) de unde şi denumirea 

de murus caespiticius. Vallum-ul şi agger-ul au lăţimea, la 

bază, de 6,90 m şi se păstrează pe o înălţime de 2,60 m. În 

cea de-a doua fază de construcţie, castrul este refăcut cu zid 

de piatră în anul 201 p. Chr. în timpul lui Septimius Severus. 

Via sagularis este compusă dintr-un strat de pietre de râu 

suprapus de un strat de pietriş amestecat cu nisip. Se mai 

păstrează pe o lăţime care variază între 1,90-4,50 m.   

Castrul din faza cu zid de piatră a fost construit în anul 201 

p. Chr. în tehnica opus caementicium.  A fost realizat tăindu-

se în vallum-ul primei faze de existenţă a castrului. Pentru 

ridicarea zidului s-a săpat un şanţ de 1,30-1,50 m lăţime la o 

adâncime de 0,80-1,20 m faţă de nivelul antic de călcare. Pe 

o înălţime de 0,40-0,50 m de la baza fundaţiei au fost aşezate 

pietre de râu alungite nelegate cu mortar. Acestea  erau 

continuate cu o fundaţie din piatră de munte nefasonată şi 

piatră de râu legate cu mortar de var care se înălţa până la 

0,50-0,70 m. urma zidul paramentului ce are grosimea de 

1,40 m. Modul de realizare a zidului de incintă era 

următorul: se zidea faţa interioară cu piatră de râu, iar cea 

exterioară (paramentul) cu piatră de munte de dimensiuni 

mari, toate legate cu mortar. Între paramenţi se turna 

emplectorul ce avea în compoziţie piatră de munte şi de râu 

de dimensiuni diferite şi mortar de var. Zidul se mai 
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păstrează pe o înălţime care variază de la 0,30 m până la 

2,10 m.   Pe latura estică, în interiorul incintei, legaţi organic 

de zid s-au depistat stâlpi realizaţi din piatră de râu legaţi cu 

mortar de var care aveau rolul de susţinere a podului de lemn 

a drumului de rond. Castrul are colţurile rotunjite fiind 

prevăzute cu turnuri interioare. Singurul turn care s-a păstrat 

este cel din zona sud-estică. Are o formă trapezoidală în 

interior şi semicirculară în exterior. Cele două părţi ale 

castrului care se mai păstrează pe laturile de est şi de sud 

sunt flancate de câte două turnuri dreptunghiulare construite 

în timpul împăratului Caracalla  prin anii 215-216
1
. Porta 

praetoria se află amplasată pe latura estică deşi în literatura 

de specialitate s-au avansat şi alte opinii. Este flancată de 

două turnuri de formă rectangulară cu distanţa între le de 

4,60 m. Era blocată cu porţi duble de lemn, una la exterior, 

iar alta la interior. Porta principalis dextra, situată pe latura 

sudică, a fost construită în anii 215-216 p. Chr.
2
. De 

asemenea turnurile au o formă dreptunghiulară cu 

deschiderea între ele de 4,45 m fortificate de porţi duble. 

Turnurile aveau şi etaj fiind locuite de soldaţii care asigurau 

paza porţilor. Principia  (clădirile comandamentului 

castrului) se păstrează fragmentar datorită eroziunii Jiului 

de-a lungul timpului, fiind situată în centru castrului.  Astăzi 

mai avem doar o încăpere, probabil din atrium, iar la vest de 

                                                 
1
 Tudor D., Oltenia Romană, Ed. Academiei Române, ediția a III-a revizuită și 

adăugită, București 1968, p. 85. 

2
 Ibidem, p. 86. 



MAGAZIN CRITIC                     35 
 

acesta  apare fragmentul sudic al unui zid cu două prelungiri 

dar şi o parte dintr-o încăpere compartimentată
3
.  Principia  

era flancată de două magazii de alimente (horrea). În 

interiorul castrului s-au descoperit şi două barăci militare 

construite din piatră de râu legată cu mortar de var
4
 care erau 

compartimentate cu câte trei camere fiecare. În apropierea 

laturii de est s-a depistat şi o fântână cu diametrul de 1,80 m 

din care spre nord pornea un canal de scurgere a apei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ibidem, p. 88. 

4
 V. Marinoiu, D. Hortopan, Litua, 11, 2006, p. 47-50. 
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