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Ascultă  5 minute de muzică clasică  

 Este un proiect naţional, conform protocolului de colaborare semnat între Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Radio România, care îşi propune creşterea nivelului de educaţie 

muzicală şi artistică în şcolile şi licee de cultură generală din România. 

 Practic, Radio România Muzical pune la dispoziţie, în mod gratuit, câte 31 fişiere audio 

de două ori pe parcursul unui an şcolar (în 20 septembrie şi 20 martie). Fişierul sonor 

conţine o piesă muzicală şi o explicaţie despre fiecare piesă ascultată. Fişierele sunt 

gândite ca material didactic la orele de muzică/arte, de la nivelul primar până la cel liceal. 

Pot fi însă folosite şi la orele de dirigenţie sau oriunde profesorii consideră că audiţia 

muzicală este potrivită. Sunt selectate cele mai cunoscute lucrări din istoria muzicii culte, 

în interpretări de referinţă.  

 Cum la nivelul sistemului de învăţământ românesc, posibilităţile efective pe care le au 

profesorii de muzică de a realiza audiţii la clasă sunt destul de reduse, acest proiect îşi 

propune să vină în ajutorul profesorilor, întrucât considerăm esenţial pentru formarea 

gustului artistic al elevilor accesul în mod nemijlocit la actul cultural; în cazul muzicii, 

audiţia efectivă a muzicii este esenţială pentru apropierea copiilor de valorile muzicii 

clasice, la care, în multe cazuri, nu au acces decât la şcoală. 

Modalităţi de implementare a proiectului: 

• Proiectul se implementează prin inspectorii de specialitate (arte/muzică) din fiecare judeţ 

şi persoanele cheie desemnate de aceştia. Aceştia primesc din partea coordonatorului din partea 

Radio România Muzical, Cristina Comandaşu, pe mail, toată informaţia necesară, pe care la 

rândul său o transmit în şcolile din fiecare judeţ pe care-l reprezintă, tot pe mail (de preferinţă).  

 Fişierele audio vor fi transmise de asemenea tot prin transfer online; fiecare persoană cheie 

va primi din partea Cristinei Comandaşu un link de pe care să downloadeze piesele din 

proiect, mail pe care-l va forwarda mai departe, în teritoriul, către şcolile din judeţul său. 

Piesele se stochează pe server 10 zile din momentul primirii, aşa că utilizatorii finali trebuie 

avertizaţi să downloadeze de pe linkurile de transfer primite în acest interval.  

 Fişierele se pot descărca într-un calculator; pot fi luate pe stick, pot fi puse pe CD-uri de 

utilizatorii finali din şcoli, astfel încât să poată fi ascultate în şcoală, după posibilităţile 

tehnice din fiecare unitate. 

 Pagina de internet a proiectului este www.romania-muzical.ro/5minute. Aici se vor regăsi din 

22 septembrie toate piesele de ascultat în şcoli (în format nedownloadabil, din raţiuni care ţin 

de dreptul de autor şi conex) şi un concurs destinat elevilor. Săptămânal, se vor afişa câte 

două întrebări în relaţie cu informaţiile furnizate pe fişierele audio transmise în şcoli. Copiii 

care răspund corect vor primi premii constând în cărţi şi CD-uri. În formularul prin care 

copiii trimit răspunsul sunt obligaţi să completeze şi un câmp cu numele profesorului.  

http://www.romania-muzical.ro/5minute


 La finalul anului şcolar, la nivelul fiecărui judeţ, persoanele de contact vor realiza o 

centralizare a profesorilor care s-au implicat în proiect. Lista va fi semnată şi de Cristina 

Comandaşu, redactor şef Radio România Muzical şi Adrian Brăescu, inspectorul general 

Ministerul Educaţiei Naţionale, şi va atesta în mod oficial participarea profesorilor la acest 

proiect. Nu se pot acorda adeverinţe individuale, pentru fiecare profesor în parte. 

 Sunt necesare de asemenea materiale care să ateste feed back-ul proiectului la nivelul 

sistemului de învăţământ: cantitativ şi calitativ. Cantitativ: şcolile comunică coordonatorilor 

din fiecare judeţ numărul copiilor participanţi la proiect din fiecare unitate de învăţământ, 

persoanele cheie din fiecare judeţ centralizează aceste informaţii şi le transmit către Cristina 

Comandaşu şi Adrian Brăescu, pe mail. Calitativ: şcolile şi profesorii pot transmite direct 

către Cristina Comandaşu, pe mail (cristina.comandasu@radioromania.ro) orice material care 

reflectă reacţia copiilor la acest proiect: poze, texte, video, compuneri inspirate de audiţiile 

muzicale. Toate aceste materiale vor fi postate pe site-ul campaniei (www.romania-

muzical.ro) şi vor fi preluate, după posibilităţi, şi în emisiunile Radio România Muzical. 

 Reporterii Radio România, cu acceptul şcolilor, vor realiza reportaje despre impactul 

proiectului în rândul copiilor. Este o modalitate eficientă de a mediatiza proiectul; şcolile vor 

fi înştiinţate cu suficient timp înainte ca un reporter Radio România să sosească în şcoală. 

 

 Protocolul încheiat de Radio România cu Ministerul Educaţiei Naţionale prevede expres că 

materialele audio primite în şcoli nu pot fi folosite decât în scop educativ – dacă cineva 

intenţionează să facă discuri şi să le vândă cu aceste materiale, este o faptă penală.  

Alte aspecte: 

 Tot pe site-ul proiectului (www.romania-muzical.ro/5minute), se intenţionază crearea 

unei biblioteci a profesorului de muzică. Propuneri se pot adresa persoanelor cheie din 

fiecare judeţ sau care le vor comunicat Cristinei Comandaşu sau direct Cristinei 

Comandaşu, pe mail: este vorba despre lucrări muzicale ce ar trebui ascultate în cadrul 

programei. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către Cristina 

Comandaşu, piesele se vor putea asculta în „Biblioteca profesorului de muzică” de pe 

site-ul proiectului. 
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Piese Ascultă 5 minute de muzică clasică septembrie 2014 

 

1. Johann Sebastian Bach – partea 2 din Concertul BMW 1060 în do minor pentru oboi, 

vioară şi orchestră (Lisa Batiashvili, Francois Leleux, Orchestra de Cameră a 

Radiodifuziunii Bavareze, dirijor Radoslaw Szulc) 4.25  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România 

Muzical a fost partea a II-a din Concertul în do minor pentru oboi, vioară şi orchestră de 

Johann Sebastian Bach, cunoscut drept unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai 

barocului muzical. Înregistrarea a fost realizată în anul 2014 de violonista georgiană Lisa 

Batiashvili, oboistul francez Francois Leleux şi Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii 

Bavareze, dirijor Radoslaw Szulc. 

Întrebare: În ce stil muzical este încadrată creaţia lui Johann Sebastian Bach? 

 

2. Serghei Rahmaninov – Vocaliza op.34 nr.14 (organistul Cameron Carpenter) 5.46 

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Vocaliza op.34 nr.14 de Serghei Rahmaninov, o lucrare compusă iniţial pentru voce şi pian, 

dar care a cunoscut numeroase transcripţii, unele realizate chiar de Rahmaninov. Înregistrarea 

propusă astăzi a fost realizată în 2014 de organistul american Cameron Carpenter, un artist 

original şi nonconformist care a concertat la Bucureşti în 2013 cu ocazia Festivalului George 

Enescu. 

Întrebare: Pentru ce instrumente a compus Serghei Rahmaninov partitura originală a Vocalizei 

op.34 nr.14? 

3. George Enescu – Impromptu concertant pentru vioară şi pian (Vlad Stănculeasa şi 

Thomas Hoppe) 5.40  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Impromptu concertant pentru vioară şi pian de George Enescu. Aşa cum ştim, Enescu este 

considerat cel mai important compozitor român, o mare personalitate a secolului XX. 

Impromptu-concertant a fost compus în anul 1903 – Enescu avea 22 ani, îşi finalizase studiile de 

la Viena şi Paris şi desfăşura o intensă activitate de violonist în Franţa. Aţi ascultat Impromptu-

ul concertant de Enescu în interpretarea unui tânăr violonist român contemporan – Vlad 

Stănculeasa, laureat al Concursului Enescu şi concertmaestrul al orchestrei Simfonice din 

Goteborg. Vlad Stănculeasa a înregistrat alături de pianistul german Thomas Hoppe. 

Întrebare: Cine a fost George Enescu? 



 

4. Antonio Vivaldi – partea I din Concertul RV 283 în Fa major pentru vioară şi orchestră 

(Giuliano Carmignola şi Accademia Bizantina, dirijor Ottavio Dantone) 4.32  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România 

Muzical a fost partea I din Concertul catalog 283 în Fa major pentru vioară şi orchestră de 

Antonio Vivaldi, cunoscut ca “preotul roşu”: Vivaldi, unul dintre cei mai cunoscuţi 

compozitori italieni din epoca barocă, a fost şi preot catolic, deşi nu a oficiat decât foarte 

rar liturghia, din motive de sănătate. Interpretarea propusă azi a fost realizată de un 

violonist italian considerat un specialist al muzicii baroce: Giuliano Carmignola, 

acompaniat de Accademia Bizantina, dirijor Ottavio Dantone. 

Întrebare: Cine a fost Antonio Vivaldi? 

 

5. Johannes Brahms – Dansurile ungare nr.1 şi 10 (Orchestra Gewandhaus din Leipzig, 

dirijor Riccardo Chailly) hard Cristina 2,53+1.54   Decca 2013 

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical au 

fost Dansurile ungare numerele 1 şi 10 de Johannes Brahms, în interrpetarea Orchestrei 

Gewandhaus din Leipzig, dirijor Riccardo Chailly. Brahms a publicat seria celor 21 de dansuri 

ungare în anul 1869 – este vorba despre o serie de piese scrise pentru pian la 4 mâini, dar care 

sunt cunoscute astăzi mai ales în transcripţia orchestrală realizată de Brahms.  Aceste miniaturi 

se bazează pe teme populare ungare, tratate în stilu-i specific de Johannes Brahms. 

Întrebare: Câte dansuri ungare a scris Johannes Brahms? 

 

6. Johannes Brahms – partea a IV-a din Concertul nr.2 op.83 în Si bemol major pentru pian 

şi orchestră (Helene Grimaud, Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijor Andris Nelsons) 

9.17  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a IV-a din Concertul nr.2 pentru pian şi orchestră de Johannes Brahms. Acest 

concert a fost numit “simfonie cu pian obligat”, referire atât la rolul pianului, cât şi  la 

dificultatea partiturii şi structura concertului care are 4 părţi, nu trei, aşa cum se întâmplă de 

obicei. Noi am ascultat o versiune 2013 a acestui concert, semnată de pianista franceză Helene 

Grimaud şi Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijor Andris Nelsons. 

Întrebare: Cum a fost denumit Concertul nr.2 pentru pian şi orchestră de Brahms? 

7. Joaquin Rodrigo – partea 2 din Concertul din Aranjuez pentru chitară şi orchestră (Milos 

Karadaglic, Orchestra Filarmonicii din Londra, dirijor Yannick Nezet Seguin) 10.52  



În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a II-a din cel mai cunoscut concert al compozitorului spaniol Joaquin Rodrigo: 

Concertul din Aranjuez pentru chitară şi orchestră. Acest concert este cu siguranţă unul dintre 

cel mai des cântate lucrări scrise în secolul XX – a fost compus în anul 1939. Joaquin Rodrigo 

avea doar 3 ani când a orbit; a fost pianist însă cele mai multe dintre lucrările lui sunt dedicate 

chitarei, instrument specific muzicii tradiţionale spaniole. Aţi ascultat partea a II-a a 

Concertului din Aranjuez cu unul dintre cei mai buni chitarişti ai momentului: muntenegreanul 

Milos Karadaglic, aflat alături de Orchestra Filarmonicii din Londra, dirijor Yannick Nezet 

Seguin. 

Întrebare: În ce an a fost compus Concertul din Aranjuez? 

8. Max Bruch – partea a IV-a din Fantezia scoţiană op.46 pentru vioară şi orchestră (Nicola 

Benedetti şi Orchestra Simfonică BBC Scoţia, dirijor Rory Macdonald) 9.15  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a IV-a din Fantezia scoţiană pentru vioară şi orchestră de Max Bruch, o lucrare 

terminată în anul 1880; fiecare dintre cele 4 părţi ale acestei fantezii, în fapt un concert pentru 

vioară şi orchestră, este construită pe baza unei teme populare scoţiene. Max Bruch, cunoscut 

drept unul dintre cei mai importanţi compozitori romantici germani, avea strămoşi scoţieni. 

Interpretarea propusă azi aparţine unei violoniste scoţiene care astăzi este cea mai cunoscută 

muziciană clasică din Marea Britanie: Nicola Benedetti. Înregistrarea a fost realizată în 2014 

alături de Orchestra Simfonică BBC Scoţia, dirijor Rory Macdonald. 

Întrebare: Cine a fost Max Bruch? 

 

9. Frederic Chopin – Studiul op.10 nr.3 în Mi major (Luiza Borac – pian) 4.12 

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Studiul op.10 nr.3 în Mi major de Frederic Chopin. Este probabil una dintre cele mai 

cunoscute lucrări semnate de compozitorul romantic polonez; studiile lui Chopin sunt mai mult 

decât nişte piese care exersează abilităţile tehnice ale pianistului – sunt mici bijuterii care 

exploatează şi resursele de sensibilitate şi emoţie ale interpretului. Noi am ascultat o pianistă 

născută în România, actualmente stabilită în Germania – Luiza Borac, într-o înregistrare din 

anul 2009. 

Întrebare: Ce naţionalitate avea Frederic Chopin şi în ce perioadă a istoriei muzicii este el 

încadrat? 

10. Piotr Ilici Ceaikovski – partea a III-a din Simfonia a VI-a Patetica (Orchestra 

Filarmonicii din Seul, dirijor Myung Whun Chung) 8.12  



În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a III-a din Simfonia a VI-a de Piotr Ilici Ceaikovski. Această ultimă simfonie a 

compozitorului romantic rus poartă denumirea “Patetica”, referire la caracterul acestei lucrări. 

Am propus o înregistrare din 2013 a acestei simfonii, semnată de Orchestra Filarmonicii din 

Seul, dirijată de Myung Whun Chung. 

Întrebare: Cum este supranumită Simfonia a VI-a de Ceaikovski? 

11. Felix Mendelssohn – Marş nupţial din muzica de scenă „Visul unei nopţi de vară” 

(Orchestra Gewandhaus din Leipzig, dirijor Riccardo Chailly) 4.39   

 

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Marşul nupţial din muzica de scenă “Visul unei nopţi de vară” de Felix Mendelssohn. Sigur 

aţi mai auzit această lucrare, pentru că poate fi ascultată şi astăzi la ceremoniile de nuntă. 

Tocmai pentru că a fost folosită la nunta reginei Victoria a Marii Britanii la căsătoria ei, în 

1858, acest marş nupţial a devenit celebru. Visul unei nopţi de vară este o muzică de scenă – 

adică o muzică pe care orchestra o interpreta live la reprezentaţiile de teatru – pentru că în 

secolul al XIX-lea, când a trăit Mendelssohn, nu exista muzică înregistrată, pentru nu existau 

mijloace de a o înregistra. Astăzi, aceste muzici de scenă se cânta mai ales în sălile de concert – 

noi am ascultat o înregistrare din anul 2014, realizată de o foarte cunoscută orchestră germană 

– Gewandhaus din Leipzig, dirijată de Riccardo Chailly. 

Întrebare: Cine a fost şi când a trăit Felix Mendelssohn? 

12. Giacomo Puccini – aria lui Calaf din actul 3 al operei „Turandot” (Luciano Pavarotti) 

3.01  şi Giuseppe Verdi – aria ducelui din opera „Rigoletto” 1.49  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost aria lui Calaf din actul al treilea al operei “Turandot” de Giacomo Puccini. Aceasta este 

una dintre cele mai cunoscute arii scrise de compozitorul italian verist Giacomo Puccini, iar una 

dintre interpretările ei de referinţă este cea pe care tocmai aţi ascultat-o, semnată de regretatul 

tenor Luciano Pavarotti. Aria lui Calaf a fost urmată de aria ducelui opera “Rigoletto” de 

Giuseppe Verdi, un alt compozitor italian faimos, care a trăit între anii 1813 şi 1901. Luciano 

Pavarotti a interpretat şi această binecunoscută şi iubită arie a ducelui. 

Întrebare: Cine a fost Giacomo Puccini şi când a trăit Giuseppe Verdi? 

13. Wolfgang Amadeus Mozart – partea 2 din Concertul nr.21 KV 467 în Do major pentru 

pian şi orchestră (Mitsuko Uchida şi Orchestra Simfonică din Cleveland) 6.46  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România 

Muzical a fost partea a II-a din Concertul nr.21 pentru pian şi orchestră de Wolfgang 

Amadeus Mozart. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute şi iubite lucrări mozartiene – la 



faima ei în contemporaneitate a contribuit şi faptul că a fost inclusă pe coloana sonoră a 

filmului Elvira Madigan. Wolfgang Amadeus Mozart, unul dintre cei trei compozitori 

reprezentanţi ai clasicismului primei şcoli vieneze – interpretat de o pianistă contemporană 

născută în Japonia – Mitsuko Uchida care conduce orchestra , ca şi Mozart în vremea lui, de 

la pian. Mitsuko Uchida este laureată cu un premiu Grammy pentru interpretarea 

concertelor pentru pian şi orchestră de Mozart. 

Întrebare: În ce perioadă a istoriei muzicii îl putem încadra pe Mozart? 

14. George Enescu – Toccata din Suita nr.2 op.10 în Re major pentru pian (Cadmiel Boţac) 

4.35  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Toccata din Suita nr.2 op.10 în Re major de George Enescu, o lucrare scrisă în primii ani ai 

secolului XX, sub influenţa stilului impresionist cu care Enescu se întâlnise la Paris, acolo unde 

studiase. Enescu, cunoscut astăzi în România mai ales în calitatea sa de compozitor, a fost unul 

dintre marii violonişti ai secolului XX, însă nu doar atât: el a fost şi dirijor, pianist şi profesor. 

Aţi ascultat Toccata din Suita enesciană op.10 cu un tânăr pianist de 17 ani, Cadmiel Boţac, din 

Sighetu Marmaţiei, câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale, printre care şi o 

menţiune la concursul Concertino Praga derulat în 2013 sub egida Uniunii Europene de Radio. 

Întrebare: George Enescu a fost un muzician complex. Care sunt domeniile muzicale în care s-a 

afirmat? 

15. Johann Sebastian Bach – Sarabanda din Partita nr.1 BWV 825 în Si bemol major (Dinu 

Lipatti-pian) 5.08  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Sarabanda din Partita nr.1 în Si bemol Major de Johann Sebastian, în interpretarea unuia 

dintre cei mai mari pianişti români ai tuturor timpurilor – Dinu Lipatti. Dinu Lipatti s-a stins din 

viaţă, la doar 33 ani, în anul 1950, dar în continuare înregistrările sale se numără printre cele 

mai bune realizate vreodată la nivel mondial. Dinu Lipatti a susţinut ultimul său recital în 

septembrie 1950 la Besancon, în Elveţia, iar lucrarea cu care a deschis acel recital a fost tocmai 

această Partita I de Bach pe care aţi ascultat-o acum. 

Întrebare: Cine a fost Dinu Lipatti? 

16. Felix Mendelssohn – partea a III-a din Concertul op.64 în mi minor pentru vioară şi 

orchestră (Alexandru Tomescu şi Orchestra Naţională Radio, dirijor Horia Andreescu) 

6.46  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a III-a din Concertul op.64 în mi minor pentru vioară şi orchestră de Felix 

Mendelssohn. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute concerte romantice pentru vioară şi 

orchestră din literatura universală – am propus interpretarea realizată în 2004 de violonistul 



Alexandru Tomescu şi Orchestra Naţională Radio, dirijată de Horia Andreescu. Este un motiv să 

ne amintim de unul dintre cei mai importanţi violonişti români ai momentului, Alexandru 

Tomescu, deţinător al viorii Stradivarius pe care a cântat cândva un alt mare violonist român, 

Ion Voicu. 

Întrebare: Pe ce vioară cântă Alexandru Tomescu? 

17. Joseph Haydn – partea a II-a din Simfonia nr.94 „Surpriza” (Orchestra Radiodifuziunii 

din Berlin, dirijor Horia Andreescu ) 6.17  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România 

Muzical a fost partea a II-a din Simfonia nr.94 “Surpriza” de Joseph Haydn. Tocmai 

datorită acestei părţi, simfonia a primit numele Surpriza. Haydn, compozitor aparţinând 

stilului clasic, angajat la curtea prinţului Esterhazy, era deranjat de faptul că la concertele 

sale, uneori, publicul începea să moţăie, aşa că a introdus în această parte o serie de 

acorduri în forte – cântate tare adică – acolo unde nimeni nu aştepta. Şi se pare că după 

aceea, nimeni nu a mai dormit la concertele maestrului Haydn. ..Aţi ascultat o înregistrare 

realizată de Orchestra Radiodifuziunii din Berlin, condusă de Horia Andreescu. 

Întrebare: De ce este supranumită Simfonia nr.94 de Haydn „Surpriza”? 

18. Paul Constantinescu – Cântec din Suita pentru pian (Mihaela Ursuleasa) 4.19  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Cântec din Suita pentru pian de Paul Constantinescu. Paul Constantinescu a fost unul dintre 

compozitorii români proeminenţi din generaţia care i-a urmat lui Enescu – a trăit între anii 

1909 şi 1963. A abordat majoritatea genurilor caracteristice muzicii culte – de la miniaturi 

pentru pian şi lieduri, la lucrări vocal-simfonice – este singurul autor din literatura română al 

unor oratorii de Crăciun şi de Paşte, inspirate de melosul bizantin. Cîntecul din Suita pentru 

pian de Paul Constantinescu, abia ascultat, este o înregistrare a pianistei Mihaela Ursuleasa, 

unul dintre marile talente ale şcolii româneşti de pian, care s-a stins din viaţă, la doar 33 ani, în 

anul 2012.  

Întrebare: Cine a fost Paul Constantinescu? 

19. Grigoraş Dinicu – Hora staccato şi Theodor Rogalski – Joc din Ardeal (Orchestra 

Română de Tineret, dirijor Cristian Mandeal) 2.12+2.46  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical au 

fost două celebre lucrări din repertoriul românesc – Hora staccato de Grigoraş Dinicu şi Joc 

din Ardeal de Theodor Rogalski, ambele, inspirate de folclorul românesc şi interpretate de una 

dintre cele mai iubite orchestre româneşti ale ultimilor ani: Orchestra Română de Tineret, 

condusă de Cristian Mandeal. “Hora staccato” este cea mai cunoscută lucrare scrisă de 

Grigoraş Dinicu, compozitor, dar şi un virtuoz al viorii; Theodor Rogalski este un cunoscut 



compozitor din generaţia post-enesciană – numele lui se leagă şi de crearea şi dezvoltarea 

Orchestrei Naţionale Radio, în anii 1930-1950. 

Întrebare: Cine au fost Grigoraş Dinicu şi Theodor Rogalski? 

20. Ciprian Porumbescu – Balada pentru vioară şi pian (Răzvan şi Andreea Stoica) 5.06  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Balada pentru vioară şi pian de Ciprian Porumbescu, una dintre cele mai cunoscute şi mai 

îndrăgite lucrări din creaţia românească. A fost interpretată de toţi marii violonişti români – 

înregistrarea propusă azi a fost realizată de Răzvan Stoica, un violonist de 28 ani, cu o 

importantă carieră internaţională, primul român care a câştigat marele şi unicul premiu la 

concursul New Talent de la Bratislava, desfăşurat în 2013 sub auspiciile Uniunii Europene de 

Radio. Răzvan cântă pe o vioară Stradivarius şi a fost acompaniat de sora lui, pianista Andreea 

Stoica. Ciprian Porumbescu rămâne unul dintre compozitorii români importanţi ai secolului al 

XIX-lea: s-a născut şi a activat în Bucovina, pe atunci, parte a imperiului Austro-Ungar, şi a 

trăit doar 30 ani, între 1853 şi 1883. 

Întrebare: Cine este Ciprian Porumbescu? 

21. Serghei Prokofiev – Julieta fetiţă din muzica baletului „Romeo şi Julieta” (Orchestra 

Teatrului Mariinski din Sankt Petersburg, dirijor Valery Gergiev) 3.12  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost tabloul intitulat “Julieta fetiţă” din muzica baletului “Romeo şi Julieta” de Serghei 

Prokofiev. Unul dintre cele mai importante nume ale muzicii ruse din prima jumătate a secolului 

XX, Serghei Prokofiev a scris baletul Romeo şi Julieta în anul 1935; din muzica acestui balet, 

compozitorul a extras ulterior 3 suite orchestrale care fac parte şi astăzi, foarte des, din 

repertoriul marilor orchestre: pentru că muzica este foarte sugestivă şi plină de emoţie. Noi am 

ascultat o interpretare de referinţă a acestei muzici de Prokofiev – orchestra teatrului Mariinski 

din Sankt Petersburg, dirijată de probabil cel mai cunoscut muzician rus din prezent, dirijorul 

Valeri Gergiev. 

Întrebare: Cine a fost Serghei Prokofiev? 

22. Piotr Ilici Ceaikovski – partea 3 din Concertul nr.1 op.23 în si bemol minor pentru pian şi 

orchestră (Ingolf Wunder şi Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, dirijor Vladimir 

Ashkenazy) 6.48   

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România 

Muzical a fost partea a III-a din Concertul nr.1 pentru pian şi orchestră de Piotr Ilici 

Ceaikovski. Astăzi, acesta este unul dintre cel mai des cântate şi iubite concerte din 

literatura romantică pentru pian; în mod ciudat însă, la premiera din 1875, criticii muzicali 

şi-au exprimat rezerva că această lucrare urma să fie preluat în repertoriul marilor pianişti. 

Am ales o înregistrare din 2014 pentru acest concert nr.1 de Ceaikovski atât de îndrăgit 



astăzi: austriacul Ingolf Wunder a cântat alături de Orchestra Filarmonicii din Sankt 

Petersburg, dirijată de Vladimir Ashkenazy. 

Întrebare: Cum a fost primit la premieră Concertul nr.1 pentru pian de Ceaikovski? 

23.Frederic Chopin – Poloneza op.40 nr.1 în La major (Rafal Blechacz)  5.06   

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Poloneza op.40 nr.1 în La bemol major de Frederic Chopin. Compozitor polonez obligat să 

se refugieze la Paris din 1830, Chopin a surprins în compoziţiile sale dorul pentru ţara natală; 

multe dintre compoziţiile sale pentru pian folosesc teme venind din muzica populară poloneză. 

Chopin a scris eminamente lucrări pentru pian, el însuşi fiind un foarte apreciat pianist al 

primei jumătăţi din secolul al XIX-lea: una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale pentru 

pian, create pe baza unor teme din muzica populară a ţării sale natale este Poloneza op.40 nr.1 

abia ascultată, cunoscută şi drept Poloneza militară. Lucrarea a fost interpretată de un tânăr 

pianist polonez, Rafal Blechacz, câştigător în 2005 al concursului Chopin de la Varşovia, una 

dintre cele mai dificile competiţii pentru pianişti la nivel mondial. 

Întrebare: Care este numele sub care mai este cunoscută Poloneza op.40 nr.1 de Chopin? 

24.Camille Saint Saens – „Lebăda” din Suita „Carnavalul animalelor” (Mischa Maisky, 

Orchestre de Paris, dirijor Semyon Bychkov) 3.55  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost una dintre cele mai cunoscute lucrări din creaţia compozitorului romantic francez Camille 

Saint Saens: Lebăda din Suita “Carnavalul animalelor”. Camille Saint Saens şi-a propus să 

valorifice în această piesă o veche legendă romană care spunea că lebăda, considerată pe 

atunci cea mai frumoasă pasăre din lume, este mută, cu excepţia ultimelor momente din viaţă, 

când cântă cel mai frumos cântec care ar putea fi ascultat vreodată. Desigur, aceasta este doar 

o legendă, dar a fost un pretext pentru Saint Saens să scrie o piesă emblematică pentru 

repertoriul violoncelului. Noi l-am ascultat pe violoncelistul rus Misha Maisky, acompaniat de 

orchestre de Paris, dirijor Semyon Bychkov. 

Întrebare: Cine a fost Camille Saint Saens? 

25. Dmitri Şostakovici – Vals din Suita pentru orchestră (Orchestra Simfonică din Philadelphia, 

dirijor Mariss Jansons) 3.49  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost Valsul din Suita pentru orchestră de Dmitri Şostakovici. Acest vals este astăzi una dintre 

cele mai cunoscute lucrări scrise de acest compozitor rus emblematic pentru prima jumătate a 

secolului XX şi face parte dintr-o suită înregistrată pentru prima oară abia în 1991, adică la 

mult timp de la moartea lui Şostakovici, care s-a stins din viaţă în 1975. Acest vals a devenit 

celebru şi datorită introducerii lui în coloana sonoră a unui film de Stanley Kubrick – Eyes Wide 



Shut, dar şi în reclame de televiziune. Este o muzică extrem de inspirată, pe care aţi ascultat-o în 

interpretarea Orchestrei Simfonice din Philadelphia, dirijată de Mariss Jansons. 

Întrebare: Cine a fost şi până când a trăit Dmitri Şostakovici? 

26. Wolfgang Amadeus Mozart – „Alla turca” din Sonata Kv 331 în La major pentru pian (Dan 

Grigore – pian) 2.55  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a III-a Alla turca din Sonata catalog 331 în La major pentru pian de Wolfgang 

Amadeus Mozart. Această piesă muzicală scrisă unul dintre marii compozitori clasici atrage 

atenţia asupra influenţei pe care a avut-o în muzica şi cultura europeană a secolului al XVIII-lea 

stilul turc şi cel oriental în general. Mozart a mai scris şi o altă lucrare cu tematică turcă – 

opera Răpirea din Serai”. Alla turca din Sonata în La major rămâne una dintre cele mai 

cunoscute lucrări pentru pian de Mozart – noi ascultat-o în interpretarea unui mare pianist 

român, Dan Grigore. 

Întrebare: Ce altă lucrare cu tematică turcă a mai scris Mozart? 

27. Ludwig van Beethoven – partea a III-a din Sonata op.13 în do minor „Patetica” pentru pian 

(Radu Lupu) 4.57  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost partea a III-a din Sonata op.13 în do minor de Ludwig van Beethoven. Cunoscut drept 

titanul de la Bonn şi unul dintre cei trei compozitori clasici ai primei şcoli vieneze, alături de 

Haydn şi Mozart, Beethoven a scris 32 de sonate pentru pian de-a lungul întregii sale vieţi: 

Beethoven a trăit între 1770 şi 1827. A opta sonată pentru pian a fost compusă în 1798 şi a 

primit subtitlul Patetica, datorită caracterului său mai curând tragic. 

Patetica rămâne una dintre cele mai cunoscute sonate pentru pian de Beethoven – aţi ascultat 

interpretarea propusă de probabil cel mai mare pianist român în viaţă: Radu Lupu. 

Întrebare: Câte sonate pentru pian a scris Beethoven? 

28. Christoph Willibald Gluck – Aria lui Orfeu din opera „Orfeu şi Euridice” (tenorul Daniel 

Behle şi ansamblul Armonia Atenea, dirijor George Petrou) 4.16  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost aria lui Orfeu din opera “Orfeu şi Euridice” de Christoph Willibald Gluck, un compozitor 

important în istoria muzicii, pentru că în operele lui el face trecerea de la tipul de operă barocă 

la cea clasică. Orfeu şi Euridice este prima operă în noul stil clasic inaugurat de Gluck; 

remarcăm aici preocuparea compozitorului de a oferi un spectacol cursiv, pe baza unui libret 

inteligibil şi coerent construit, un spectacol în care subiectul şi curgerea lui coerentă sunt  mai 

importante decât prestaţia unui cântăreţ. În epoca barocă se întâmpla exact invers. Noi am 

ascultat aria lui orfeu din opera Orfeu şi Euridice de Gluck, într-o înregistrare din 2014 



realizată de tenorul german Daniel Behle şi ansamblul Armonia Atenea, dirijat de George 

Petrou. 

Întrebare: De ce este important Gluck în istoria muzicii? 

29. Robert Schumann – „Visare” din suita „Scene de copii” (Martha Argerich – pian) 2.55  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost piesa “Visare” din Suita “Scene de copii” de Robert Schumann. Unul dintre cei mai 

importanţi compozitori romantici germani, Robert Schumann a numeroase piese pentru pian – el 

însuşi a fost pianist, la fel şi soţia sa, o renumită pianistă din secolul al XIX-lea, Clara Wieck 

Schumann. Suita “Scene de copii” care include 13 piese nu este scrisă pentru copii, aşa cum ar 

putea părea la prima vedere, ci este o rememorare a copilăriei prin ochii unui adult. Visare este 

cea mai cunoscută piesă din acest ciclu şi una dintre cele mai cunoscute piese pentru pian în 

general. Noi am ascultat-o în interpretarea pianistei de origine argentiniană Martha Argerich. 

Întrebare: Cine a fost Robert Schumann? 

30.Fritz Kreisler – “Suferinţa dragostei”  pentru vioară şi pian (Anne Sophie Mutter şi Lambert 

Orkis) 4.15  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost piesa “Suferinţa dragostei”  - Liebesleid de Fritz Kreisler. La începutul secolului XX puteau 

fi ascultate la Viena o serie de trei piese despre care se credea că au fost scrise de Joseph 

Lanner, un notoriu autor de valsuri. Ulterior, Fritz Kreisler, un binecunoscut violonist şi 

compozitor al timpului a recunoscut că cele 3 piese de fapt fuseseră create de el. Una dintre cele 

3 se intitula “Suferinţa dragostei” – este una dintre cele mai cunoscute lucrări din prima 

jumătate a secolului XX, a fost prelucrată în numeroase aranjamente şi interpretată de toţi marii 

violonişti ai ultimilor 100 ani. Noi am ascultat o înregistrare din 2014, realizată de o 

binecunoscută violonistă germană Anne Sophie Mutter, acompaniată de pianistul american 

Lambert Orkis. 

Întrebare: Cine a fost Fritz Kreisler? 

31. Edward Elgar – Nimrod din Variaţiunile Enigma (Orchestra Radiodifuziunii din 

Saarbrucken, dirijor Stanislaw Skrowacewski) 4.28  

În cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” iniţiat de Radio România Muzical a 

fost piesa Nimrod, extras din Variaţiunile Enigma de Edward Elgar. O mare personalitate 

muzicală a Marii Britanii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, 

Elgar, un compozitor eminamente romantic, a terminat Variaţiunile Enigma în 1899, iar cele 14 

variaţiuni alcătuiesc cea mai cunoscută dintre lucrările lui Elgar. A noua variaţiune se 

intitulează Nimrod şi este o piesă impresionantă prin puterea ei de expresie. Nimeni nu a 

dezlegat enigma din variaţiunile lui Elgar – probabil că cel mai mult s-au apropiat de 

dezlegarea misterului interpreţii care au abordat de-a lungul timpului această lucrare. Printre ei 



şi Orchestra Radiodifuziunii din Saarbrucken, dirijor Stanislaw Skrowacewski pe care tocmai i-

am ascultat. 

Întrebare: Cine a fost Edward Elgar? 

 

DIN CREAŢIILE ELEVILOR 

 

 

Oglinda toamnei… 

 

 

 

 

O, toamnă, cu ale tale valuri de răcoare, 

Distrugi atâtea suflete rătăcitoare. 

Fiecărui copac încerci să-i răpeşti, 

Veşmântul aurit ce mult ţi-l doreşti. 

 

Soarele şi păsările tu le alungi 

Scopul tău este natura s-o distragi. 

Triste frunze plutesc prin văzduh 

Mânuite fără-ncetare de al tău duh. 

 

Dar fiecare fantasmă are-o parte bună… 

Gândurile tale nu doar de durere răsună, 

Poate că-ncerci s-aduci nuanţe arămii 

Înveşmântând, altfel, pustiitele câmpii…            

 

 

Oferi naturii o nouă-nfăţişare, 

Dar acest dar, un preţ prea mare are; 

Căci pe lângă bucurie  aduce suferinţa. 

Tu, toamnă, eşti o nepreţuită zeiţă… 

 

 



  
 

 

Simion Anonda 

Cls. a VII-a A 

 

Prof. Stănescu Alina Daniela 

                                                                                                      Prof. Musgociu Cristina 

Început de toamnă 

-Scenetă- 

MIHAI: Toamna a venit! 

Soarele, altădată vesel, începe a se întrista. Norii albi şi pufoşi de odinioară sunt  gri şi 

păsările călătoare îşi lasă în urmă cuiburile, pentru a se duce în ţările calde. Toate vieţuitoarele 

planetei intră în hibernare. 

STEJARUL:  

- Hei, rândunico, de ce pleci şi mă 

părăseşti? 

RÂNDUNICA: 

- Cine vorbeşte? 

STEJARUL:  

- Sunt eu, bătrânul stejar! 

RÂNDUNICA: 



-Tu erai! De ce eşti atât de supărat? 

STEJARUL: 

- Sunt supărat deoarece păsările mă părăsesc. 

RÂNDUNICA: 

- Nu mai fi supărat. 

Copacul auzi un foşnet şi se întoarse mirat: 

STEJARUL:  

- Hei, voi unde plecaţi? 

FRUNZA 1: 

- Nu fi supărat!.  

FRUNZA 2: 

- Mulţumim că ne-ai susţinut tot anul, dar acum trebuie să împodobim această grădină cu 

propriile noastre culori calde, pentru a-i bucura pe oameni şi a-i ţine de cald pământului pentru 

iarna ce va veni, spuseră frunzele. 

MIHAI: 

- Stejarule, dar tu cum erai înainte de a veni toamna? 

STEJARUL: 

- Băiete, hai să-ţi spun povestea vieţii mele: 

La început am fost o ghindă, care a căzut dintr-un copac falnic pe pământul umed, unde 

am stat mai multe săptămâni. Când deodata mi-au ieşit două frunze şi a fost prima zi când am 

ieşit la lumină. Dar, pe parcursul timpului creşteam, mă unduiam în vânt şi soarele mă mângâia, 

păsările îşi făceau cuib în ramurile mele şi încet, încet am devenit măreţ. 

MIHAI: 

- Stejarule, nu fi trist că va veni iarna. 

STEJARUL: 

- Nu sunt trist, deoarece ştiu că fulgii îmi vor împodobi coroana, copii vor cânta colinde 

şi se vor da cu sania pe sub ramurile mele, iar la primăvară voi reîntineri. 

                                Marin Mihai –cls.a VII-a C 

                                                   Prof. Stănescu Alina Daniela 

                                                                                                   Prof. Ionescu Monica 

 



 

Toamna 

 
 

      Acum două sau trei zile 

      Un vânt cald şi-adormitor 

      Aducea în al său zbor  

      Un parfum îmbietor. 

 

 

      Ieri acelaşi vânt domol 

      Aducea în al său zbor 

      Câte-o frunză,câte două, 

      Apoi a-nceput să plouă. 

 

 

      Câte-un stol de rândunele 

      Treceau foarte-ncet şi ele, 

      Şi zburau spre ţări mai calde, 

      În locuri îndepărtate. 

 

 

      Stând , uitându-mă pe geam 

      Mi-am dat seama dintr-odată 

      C-a venit cu-alai bogat 

      Şi încet s-a aşezat  

      Peste-ntregul nostru sat. 

 

 

      Frunzele se-ngălbeneau, 

      Vânturile se-nteţeau, 

      Natura a adormit, 

      Semn că toamna a venit!                                                                                 

                                                                                                                        Trandafir Corina 
                                                                                                                     Cls.a VI-a C 

Prof. Stănescu Alina Daniela 

                                                                                                      Prof. Musgociu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE CE ÎŞI SCHIMBĂ FRUNZELE CULOAREA TOAMNA? 

 

    Frunzele care devin toamna ruginii, am putea spune că sunt fabricile alimentare 

ale naturii. Plantele primesc apă din sol prin rădăcini, iar frunzele captează dioxidul de 

carbon din aer. Cu ajutorul razelor solare, apa şi dioxidul de carbon sunt transformate în 

glucoză. Cu ajutorul acesteia, plantele se 

hrănesc şi se dezvoltă. 

Procesul de transformare a apei şi 

dioxidului de carbon în glucoză cu ajutorul 

soarelui se numeşte fotosinteză. La 

realizarea procesului contribuie şi o 

substanţă chimică numită clorofilă. Ea este 

cea care oferă plantelor culoarea verde. 

În anotimpul rece, apa şi lumina nu 

sunt suficiente pentru facilitarea procesului 

numit fotosinteză. 

Copacii încep în această perioadă să se odihnească şi să trăiască în continuare cu 

ajutorul alimentelor stocate pe parcursul verii. Aşa zisele fabrici alimentare sunt închise, 

clorofila ce colorează frunzele este înlocuită cu alte substanţe (ex.: caroten, xantofilă). 

Treptat, după dispariţia acesteia frunzele capătă culoarea 

ruginie specifică toamnei. 

Frunzele arţarilor spre exemplu păstreaza o cantitate 

însemnată de glucoză în compoziţie la sosirea toamnei, 

după ce procesul de fotosinteză s-a încheiat. 

 Frunzele de stejar capătă toamna o culoare maro 

deoarece acestea stocheaza şi deşeuri, nu doar glucoză.  

 

 

                                                                                     

  

 

 

 

 

Paraschiv Simona 

Cls. a VII-a D 

Prof. Stănescu Alina-Daniela 

                                                                                                              Prof. Morar Pansica 

 



 

De ce cad frunzele toamna? 

 

Toamna, frunzele copacilor se îngălbenesc treptat și încep să cadă.  Fenomenul căderii 

frunzelor este o consecinţă a scăderii temperaturii în această perioadă a anului, permiţând plantei 

să intre într-o fază de odihnă şi să economisească energie. Procesul este similar   hibernării 

animalelor.  

Mecanismul este determinat de numărul scăzut de ore de lumină naturală şi de scăderea 

temperaturii. Atunci când temperatura scade brusc, copacul nu mai este capabil să se hrănească 

prin intermediul fotosintezei.  

Prin pierderea frunzelor, arborii și arbuștii au posibilitatea să se elibereze și de 

substanțele inutile și toxice, precum și de paraziții acumulaţi pe frunze, direcţionând astfel 

substanţele ce contribuie la formarea rezervelor pentru iarnă către organele permanente ale 

plantei (tulpină, ramuri, rădăcini).     

         Arborii fără frunze opun o rezistenţă mult mai mică acțiunii vântului, reducându-se astfel 

riscul de a fi dezrădăcinați. Sub acţiunea 

factorilor climatici şi a microorganismelor din 

sol are loc procesul de putrefacţie al arborilor 

uscaţi şi doborâţi la pământ. Acesta este  un 

fenomen de curățire naturală şi de recirculare a 

substanţelor necesare plantelor, fiind necesar şi 

chiar indispensabil pentru natură.  

          Frunzele foioaselor, care în timpul verii 

sunt adevărate “celule solare”, iarna devin 

inutile, şi din această cauză în timpul toamnei, 

printr-un mecanism celular elaborat, are loc 

desprinderea acestora. 

          Fiecare frunză are un strat special, numit 

de cercetători “zona de extirpare”. Cînd soseşte 

toamna, celulele din acest strat încep să se umfle, 

încetinind transportul substanţelor nutritive 

primite de la trunchi, pînă cînd această zonă este 

izolată total printr-o linie de demarcaţie, unde frunza se va desprinde de creangă. Un strat 

protector  “vindecă” rana, prevenind evaporarea apei şi împiedicînd intrarea gîndacilor.   

Dincă Ioana 

Cls. a VII-a A 

Prof. Stănescu Alina-Daniela 

 

 

 



Știați că… 
 

 

Știați că hârtia, una dintre cele mai mari invenţii ale Chinei Antice, a fost produsă 

pentru prima oară cu circa un secol mai devreme decât se credea până acum? – este o concluzie a 

specialiştilor din această ţară! În urma unor săpături arheologice din nord-vestul Chinei, la 

Gansu, s-au descoperit resturi de hârtie datând din anul 71 î.Hr. Până nu demult se credea că 

vechii chinezi au început să producă hârtie pentru prima oară în anul 105 d.Hr. Descoperirea este 

extrem de valoroasă nu numai pentru istoria fabricării hârtiei, ci pentru istoria şi evoluţia 

ştiinţelor, în general. 

   

Știați că la romani orele nu erau considerate identice cu cele din zilele noastre, deşi sistemul de 

măsurare al timpului se asemăna cu cel de azi? Astfel, ei împărţeau ziua în 24 de ore, dar 

considerau că perioada de la răsăritul soarelui la apusul acestuia are 12 ore, indiferent de 

anotimp, iar noaptea are tot 12 ore. Aşa se făcea că vara, orele erau mai mari ziua şi mai mici 

noaptea. Astfel, iarna, prima oră de dimineaţă începea la 7 şi jumătate și dura doar 45 de minute. 

Vara, prima oră începea la 4 şi jumătate şi dura cam o oră şi un sfert.  

    

Știați că, pentru secarea lacului Fucino, romanii au construit un tunel uriaş necesar irigării unui 

întins teren agricol? Lung de 5.400 metri, la acest tunel au lucrat 30.000 de oameni, timp de 11 

ani, jumătate dintre ei pierzându-şi viaţa din cauza condiţiilor inumane de lucru. Toţi au fost 

zidiţi în pereţii tunelului. 

Alexandru cel Mare.  

 

Știați că, în timpul atacului trupelor persane ale lui Darius al III-lea asupra lui Alexandru cel 

Mare, Peritas, câinele marelui Alexandru a sărit și a mușcat de buză un elefant care tocmai voia 

să-i atace stăpânul? Alexandru a supraviețuit, ducându-și mai departe visul de a cuceri lumea, 

mulțumită credinciosului său slujitor.  

Muzeul Brukenthal. 

  

Știați că vechea denumire a Sibiului a fost Cibinium, loc unde se găsea, în secolul al XIV-lea, o 

mare bibliotecă, lucru pomenit în documentele vremii? În ceea ce priveşte marele Muzeu 

Brukenthal, fondatorul acestuia a strâns numeroasele sale colecţii de tablouri, cărţi şi antichităţi 

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pe vremea când era guvernator al Transilvaniei. 

   

Știați că, în religia Egiptului antic, exista credința conform căreia corpul uman era compus din 

36 de părți? Fiecare dintre aceste părți ar fi fost protejată de către un anume zeu sau de către o 

zeiță anume.  

  

Știați că stilul nou de împărțire a timpului a fost introdus pentru prima dată în lume în anul 1582 

de către Papa Grigore al XIII-lea, de unde şi denumirea de calendar gregorian?  



 

Știați că în secolele al XVII-lea şi XVIII-lea, când uliţele Capitalei nu aveau încă nici un fel de 

sistem de iluminare publică, călăuzirea caleştilor şi a pietonilor în timpul nopţii o făceau aşa 

numiţii ,,masalagii”, ţigani robi care erau folosiţi anume în acest scop de către boieri şi negustori 

bogaţi? Masalagii purtau în spinare nişte grătare, în vârfurile cărora înfigeau cârpe înmuiate în 

păcură, numite ,,masalale”. În timpul zilei, masalagii adunau zdrenţele azvârlite prin oraş şi le 

îmbibau în păcură, iar seara se prezentau la casele boierilor pentru a-i însoţi la petreceri. 

Numeroase incendii pustiitoare din trecutul Bucureştiului s-au datorat acestei masalale.  

 

Știați că una din cele mai lungi rochii de gală a fost confecţionată cu ocazia încoronării 

Ecaterinei a II-a a Rusiei, trena ei fiind lungă de 70 de metri, lată de 7 metri şi purtată de către 

50 de paji? La ea au lucrat 112 croitori, 10 bijutieri iar pregătirile au durat 45 de zile.  

 

Știați că 50.000 de manuscrise în limba Sanscrită, scrise cu 2.000 de ani înainte de era noastră 

s-au păstrat până în zilele noastre, deşi sunt scrise pe frunze de palmieri? Aproape întreaga 

învăţătură indiană se păstrează pe aceste manuscrise.  

  

Știați că dintre ruinele Pompeiului a fost dezgropat un stup original, în formă de vas cu două 

mânere şi cu mai multe compartimente? Este cunoscut faptul că scriitorul antic Pliniu cel 

Batrân avea credinţa că mierea cade din cer pe plante de unde o culeg albinele. El spunea că 

mierea este o adevarată mană cerească, care cădea în timpul căldurilor şi mai ales când apărea 

curcubeul, fiind ,,sudoarea cerului, un fel de salivă a astrelor sau un suc al aerului care se curăţă 

astfel”!  

 

Știați că data Paştelui crestin a fost stabilită la conciliul de la Niceea în anul 325?  

 

Știați că primele maşini automate au fost construite în secolul II î.Hr. de către mecanicul 

Heron din Alexandria? Cercetând efectele mişcării aerului, el a inventat un dispozitiv cu 

ajutorul căruia se deschideau singure uşile templelor. În esenţă, aparatul construit de el se baza 

pe fenomenul dilatării aerului la căldură. Tot el a mai construit un alt aparat automat pentru 

distribuirea apei, care curgea numai dacă în el se introducea o monedă. 

 __._,_.__   
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