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Dragă cititorule, 

 

 Ce mai faci? Sper că bine! Cum ți-ai petrecut vacanța? 

 Astăzi vom discuta, printre altele, despre muzică. Tot felul de muzică. Spre 

exemplu, vouă ce fel de muzică vă place? Clasică, rap, hip-hop, rock, pop. Sunt multe 

genuri de muzică care ajută la reflexia noastră în societate. Ceea ce vreau să spun este că, 

noi in fața societății suntem ca un fel de carte, pentru unii deschisă, și mă refer la prietenii 

apropiați și pentru alții suntem o carte închisă cu lacăt, care trebuie explorată. Muzica 

face parte din această carte. Deoarece în carte este scris tot ce ne place, tot ceea ce ne 

place să facem, muzica are o parte importantă, nu sunteți de acord? Vouă ce fel de muzică 

vă place? Ce fel de trupe ascultați? Ce artiști?  

 Vreau să ajung la un subiect foarte cunoscut în materie muzicală. Și anume, faptul 

că unii se iau de alții doar pentru că ascultă alt gen de muzică. De exemplu, cei mai 

criticați în zilele noastre sunt Taylor Swift, Justin Bieber, One Direction, și pot continua 

lista. Dar asta nu contează. Nu ar trebui să ne intereseze ce fel de muzică ascultă vecinul 

de la scara nouă. Ar trebui să ne gândim întâi la cum se simte persoana aceea. Cum credeți 

că se simte atunci cand îi jicniți idolul? Vă spun eu că se simte oribil. Am trecut prin asta. 

Poate că și tu ai trecut prin asta. Și dacă te deranjează când alții o fac, tu de ce ai face-o? 

 Asta e tot pentru azi. Sper că veți avea o lectură plăcută în continuare! 

 

   

 

            Cu drag, 

              Adam Cristina 
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 Muzica ... Pentru mine muzica înseamnă natură. 

Când spun muzică, mă gândesc la cântecul vântului ce șuieră 

printre copacii liniștiți, unduindu-le crengile și îndemnându-i la 

un dans mlădios, pe notele sale muzicale. 

  Păsările se întrec în triluri, mângâiate de razele 

subțiri ale soarelui, ce mă duc cu gândul la baghetele unui 

dirijor.  

  Coborând spre pământ, îmi încântă auzul susurul 

cristalin al unui pârâiaș, ce coboară iute și vesel de la munte, cântându-și și el melodia. 

  Bondarii grăsuți zumzăie pe lângă flori. Cu vocile lor de mici baritoni, 

cheamă albinele să se bucure de soare, flori și voie bună. 

  Tot acest concert al naturii este minunat! Natura cântă pentru noi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alexandru Alina 
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  Ei bine, pentru mine, muzica înseamnă o evadare. O plăcere, un mod de a 

mă regăsi. Sunt multe melodii care mă atrag și mă emoționează, melodii pe care le ascult 

cu plăcere, însă atunci  când sunt fericită, sau tristă, eu cânt ... și muzica este alături de 

mine.  

  Muzica mă inspiră atunci când pictez. Mă ajută să-mi aștern culorile cu 

măiestrie și să îmi exprim cât mai frumos gândurile în tablouri. 

  Când sunt în mijlocul naturii, regăsesc muzica din nou în diferite tonuri: 

ciripitul păsărelelor gingașe, șuierul vântului, zumzăitul gâzelor, clinchetul apelor. 

   Muzica mă însoțește de câte ori sunt singură, ea este prietena  mea loială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CÂNTECUL TOAMNEI 

 

                             Nicolae Ana 
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  Muzica clasică sau cultă cuprinde totalitatea realizărilor 

muzicale proprii reprezentanților culturii înalte într-un spațiu 

geografic, de-a lungul unui interval însemnat de timp (de ordinul 

secolelor, mileniilor). Autorul este cunoscut prin numele lui sau 

printr-un pseudonim și deține o cunoaștere temeinică a teoriei 

muzicale aplicate în cultura de care aparține.  

Perioadele evoluției muzicii culte 

 Renașterea (cca.1400-1600) 

  Renașterea nu a fost o perioadă importantă doar în evoluția picturii, științelor 

și descoperirilor geografice, ci și o epocă în care muzica vocală s-a dezvoltat considerabil. 

Atunci a apărut muzica vocală polifonică (interpretarea pe mai multe voci). Compozițiile 

muzicale au devenit mult mai complexe, ajungându-se să se compună partituri pentru 

coruri cu un număr impresionant de soliști. Genurile preferate din acea perioadă erau 

messa, madrigalul (gen de obicei laic) și motetul. Perioada de apogeu a Renașterii în 

muzică a fost secolul al 16-lea, numit și "veacul de aur al polifoniei", principalul 

reprezentant fiind Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). 

 Barocul (1600-1750) 

 Barocul (sau Preclasicismul) începe odată cu nașterea genului de operă și se 

termină odată cu moartea celei mai importante personalități muzicale al acestui curent: 

Johann Sebastian Bach.  

 Prima operă a fost compusă în 1595 de Jacopo Peri și s-a numit Dafne, însă s-a 

pierdut în întregime până în zilele noastre.  

 Cea mai veche creație muzicală care poate fi oficial încadrată în genul muzicii de 

operă a fost "L' Orfeo", compusă de Claudio Monteverdi, inspirată din mitul lui Orfeu cu 

o orchestrație mult mai bogată și cu un mic preludiu care marchează deschiderea 

spectacolului. Principala tendință a perioadei a fost contopirea vocilor cu instrumentele. 

  Principalele instrumente folosite în muzica barocă au fost orga, clavecinul 

("strămoșul" pianului) și viola da gamba, ca principale genuri muzicale avem fuga, 

concerto grosso, cantata, oratoriul și opera seria, iar ca muzică de dans întâlnim 

sarabandă, hornpipe, alemandă, menuet. 

 Încă din anul 1710 se anticipează trecerea spre clasicism, deoarece își face apariția 

unul dintre cele mai importante instrumente folosite în muzica clasică: pianul, iar puțin 

mai târziu Giovanni Battista Pergolesi compune prima operă buffă (compozitie dramatică 

cu un conținut comic) intitulată "La serva padrona".  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mileniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorie_muzical%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorie_muzical%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina
https://ro.wikipedia.org/wiki/1525
https://ro.wikipedia.org/wiki/1594
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://ro.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Concerto_grosso
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Pergolesi
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 Reprezentanți importanți ai stilului baroc în muzică au fost Claudio Monteverdi, 

Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich 

Händel, Johann Sebastian Bach etc. 

 Clasicismul (1750-1827) 

 Secolul al XVIII-lea a fost o perioadă în care artiștii din diferite domenii s-au 

distanțat mult de stilul baroc, caracterizat prin ornamentul excesiv, adeseori greoi și 

adoptarea stilului simplu, lipsit de podoabe. Această tendința și-a pus amprenta în 

principal în arhitectură și în pictură, dar și în muzică. Clasicismul a început în Franța 

secolului al XVII-lea, pe timpul Regelui Soare și s-a manifestat în alte domenii precum 

artele plastice, arhitectura și literatura, cel din muzică luând naștere un veac mai târziu. 

Curentul muzical este delimitat orientativ între anul morții lui Bach si anul morții lui 

Ludwig van Beethoven. 

 Compozitorii trebuiau să compună după niște reguli stricte, toate compozițiile 

trebuiau să aibă o anumită structură, de exemplu, simfoniile trebuiau să conțină 4 părți, 

în care prima parte este mereu allegro, a doua întotdeauna lentă, a treia în ritm de 3 

pătrimi, iar ultima din nou allegro, iar sonatele aveau următoarea compoziție: repede-lent-

repede, fiecare parte având forma de lied.  

 Cei mai importanți reprezentanți au fost Joseph Haydn (zis și părintele simfoniei), 

Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven (compozitorul este considerat 

deseori romantic, datorită simfoniilor și sonatelor sale, însă acestea au aceeași structură 

specifică pieselor muzicale din această perioadă, cu excepția Sonatei nr.14, numită și 

Sonata Lunii, a cărei primă parte este lentă); de asemenea, au mai compus și Luigi 

Boccherini (cel mai cunoscut pentru renumitul său menuet), Antonio Salieri (cunoscut 

mai bine pentru rivalitea sa cu W. A. Mozart, decât pentru muzica sa) și Leopold Mozart 

(tatăl compozitorului). Genurile preferate de compozitori în perioada clasicismului 

muzical au fost simfonia, sonata și concertul solistic (se trage din concerto grosso, gen 

specific barocului muzical). 

 Romantismul (1827-cca.1910) 

 La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Europa de Vest, apare o nouă mișcare în 

literatură, numită Romantism. La început de secol XIX această mișcare apare treptat și în 

muzică, însuși Beethoven fiind considerat de unii ca fiind primul compozitor romantic, 

având în vedere că multe dintre compozițiile sale marchează trecerea spre acest curent, 

existând și în zilele noastre controverse privind perioada din istoria muzicii europene în 

cadrul căreia muzicianul se încadrează. Însă, ca punct de reper, de multe ori se ia anul 

1827 (care este și anul morții lui Beethoven) pentru o delimitare aproximativă între 

clasicismul și romantismul în muzică. 

 Acest curent muzical se întinde pe o perioadă de aproximativ un secol și reprezintă 

perioada de apogeu a muzicii culte din spațiul european. Romantismul muzical este opus 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Charpentier
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic_al_XIV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lied
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romantism
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clasicismului. În perioada romantismului muzical, accentul nu se mai pune pe reguli 

stricte de compoziție, ci pe transmiterea sentimentelor și trăirilor prin intermediul muzicii, 

existând o mai mare libertate de expresie a muzicienilor prin intermediul acestei arte. 

Câțiva reprezentanți ai romantismului timpuriu sunt Carl Maria von Weber, Franz 

Schubert, Niccolò Paganini, Gioacchino Rossini, Robert Schumann și Frederic Chopin . 

Dacă în clasicism muzica se rezuma la câteva forme și genuri muzicale, și anume opera, 

concertul, sonata, simfonia și liedul, în secolul al XIX-lea, datorită noilor mișcări 

culturale generate de romantism, repertoriul muzical se îmbogățește cu noi genuri și apar 

noi tendințe, cum ar fi poemul simfonic, al cărui fondator este Franz Liszt, opereta, o 

creație dramatică similară cu opera, dar mai ușoară, în care dialogurile vorbite alternează 

cu cele cântate, muzica întâmplătoare (muzică ce nu se încadrează într-un gen propriu-

zis, care de multe de multe ori servește drept fundal muzical pentru o pisă de teatru, cel 

mai cunoscut exemplu ar fi lucrarea ,,Visul unei nopți de vară” aparținând compozitorului 

german Felix Mendelssohn-Bartholdy), precum și compozițiile cu formă fixă precum 

studiul, fantezia, preludiul etc.  

 Se înființează Școlile Naționale care aveau ca scop să formeze noi valori în 

regiunile est și central-europene și să aducă aceste tendințe din occident în spațiile în care 

acestea nu pătrunseseră încă. Toți reprezentanții Școlilor naționale au abordat în 

compozițiile lor tematici cu caracter naționalist, inspirându-se din istorie, mitologie și 

folclor, cu scopul de a evidenția identitatea țării pe care o reprezintă. Apare astfel un gen 

muzical cunoscut sub numele de rapsodie, care se definește ca fiind oompoziție muzicală, 

de obicei de formă liberă, compusă din motive și fragmente variate, inspirate adesea din 

folclor. Tot mai mulți compozitori aleg ca sursă de inspirație principală folclorul, cum ar 

fi Franz Liszt cu ,,Rapsodiile ungare”, Johannes Brahms cu cele ,,21 de dansuri ungare”, 

sau compozitorul ceh Antonín Dvořák cu ,,Dansurile slave”. Așadar, dacă înainte de 

secolul al XIX-lea puteam vorbi despre muzică cultă în adevăratul sens al cuvântului doar 

în spațiile consacrate din jumătatea de vest a Europei (Austria, Italia, Germania, Franța și 

chiar Anglia), o tradiție muzicală clasică se găsește și în țările Europei de Est, datorită 

Școlilor naționale și ale compozitorilor naționaliști. 

 De exemplu, Rusia îi are ca principali reprezentanți pe Michail Ivanovici Glinka 

(considerat adesea ca fiind primul mare compozitor rus, cunoscut îndeosebi pentru opera 

,,Ruslan și Ludmilla”), César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov și 

Alexander Borodin), precum și pe marele Piotr Ilici Ceaikovski (care este considerat ca 

fiind cel mai mare compozitor rus, autor al unora dintre cele mai cunoscute balete: 

,,Spărgătorul de nuci” și ,,Lacul lebedelor”), Serghei Rahmaninov etc. Opera rusă atinge 

apogeul cu marea capodoperă a lui Alexander Borodin, ,,Cneazul Igor”, care are la bază 

epopeea ,,Cântec despre oastea lui Igor”, în care se vorbește despre originile mitice ale 

poporului rus.  

 Cehii i-au avut ca reprezentanți principali pe Antonín Dvořák și pe Bedrich 

Smetana. Dvořák nu s-a inspirat doar din folclorul muzical ceh, ci chiar și din muzica 

tradițională americană în marea ei varietate de stiluri. Bedrich Smetana, un alt 

reprezentant de seamă al Școlii Naționale Cehe, a rămas cel mai bine cunoscut pentru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Paganini
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini
https://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frederic_Chopin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Opera
https://ro.wikipedia.org/wiki/Concertul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sonata
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simfonie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lied
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poem_simfonic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Operet%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Visul_unei_nop%C8%9Bi_de_var%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn-Bartholdy
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dansuri_ungare_(Brahms)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Modest_Mussorgsky
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Rimsky-Korsakov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Porfirievici_Borodin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilici_Ceaikovski
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serghei_Rahmaninov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bedrich_Smetana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bedrich_Smetana
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poemul simfonic ,,Vltava”, al doilea dintr-un ciclu de șase pe care le-a intitulat ,,Má vlast” 

(„Țara mea”), precum și pentru opera ,,Mireasa vândută”.  

 În spațiul nord-european a avut loc de asemenea o manifestare culturală în 

domeniul muzical, Norvegia avându-l ca principal reprezentant pe Edvard Grieg, rămas 

notabil în istoria muzicii pentru suita ,,Peer Gynt”, compusă pentru drama lui Henrik 

Ibsen cu același nume, iar Finlanda îl are ca principal reprezentant pe Jean Sibelius, cel 

mai cunoscut pentru poemul simfonic Finlandia. 

 

Montaj cu mari compozitori de muzică clasică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la stânga la dreapta: 

Primul rând – Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Ludwig van Beethoven; 

Al doiela rând – Gioachino Rossini, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Richard Wagner, Giuseppe 

Verdi; 

Al treiela rând – Johann Strauss II, Johannes Brahms, Georges Bizet, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 

Antonín Dvořák; 

Ultimul rând – Edvard Grieg, Edward Elgar, Serghei Rahmaninov, George Gershwin, Aram 

Haciaturian 

    Alexandru Alina 

                                                             Clasa a VII-a E 

 

Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_clasic%C4%83 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://ro.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II
https://ro.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://ro.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Ilyich_Tchaikovsky
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serghei_Rahmaninov
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aram_Haciaturian
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aram_Haciaturian
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 Satul s-a cufundat într-o linişte pătrunzătoare, semn că noaptea s-a lăsat. Aceasta a 

brodat stele ca nişte ţinte de argint pe cerul întunecat. Oamenii au intrat în case aţipind 

sub cântecul greierilor.  

Totul a încremenit. Însa, sub fereastra unei case, un câine devotat şi stăpâna lui orfană îşi 

împărţeau pâinea. Pe fată o chema Maria, dar cine să-i spună pe nume, cine să o alinte 

când este tristă? Ea trăia în voia sorţii. Nu avea pe nimeni să-i asigure hrana şi locuinţa.  

Zi de zi se trezea singură, fără nimeni care să îi spună “Bună dimineaţa, scumpo!”. Iar 

noaptea adormea fără ca nimeni să-i spună “Noapte bună, scumpo!”.  

Însă, ea spera ca o rază de lumină să îi mângâie chipul şi să aibă o viaţa normală.  

Visa că va veni ziua în care să ajungă într-un loc cald şi plin de iubire, unde toate visele 

se pot implini. Spera la momentul când suferinţele vor înceta şi când i se va da o a doua 

şansă: la iubire, la a fi copilul cuiva….  

 Însă, peste noapte, a avut loc o minune. Când s-a trezit, s-a văzut într-un loc cald, 

alături de alţi copii. Ea era la un orfelinat. Cu ochii în lacrimi, îi mulţumi Domnului pentru 

acest miracol. 

 Maria avea acum o viata bună, aşa cum visase dintotdeauna. 
 

 

       

                  Cîrstea  Lydia   
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 Într-o zi superbă de toamnă, frunze ruginii se aşterneau ca un covor peste pământul 

rece şi umed. Deodată, timpul se oprește în loc.     

 Frunzele copacilor formează un covor multicolor, plin de 

nuanțe vesele și frumoase ce dau un peisaj artistic cromat și de 

neuitat. Însă copacii au rămas  singuri și goi, fără ca nimeni  să 

le aline durerea adâncă, fară îmbrăcăminte.   

 Soarele mândru care încălzea cu săgetile de foc aurii, și-a 

slăbit puterea căldurii sale. Recoltele s-au făcut cu grămada, 

așteptând fermierii să le adune de pe câmp. Ele așteaptă cu 

nerăbdare să fie măcinate la moară și să le folosească la 

alimentația proprie.  

 În cămări, gospodinele au depozitat o grămadă de dulcețuri, murături și compoturi. 

Pe rafturi predomină culorile: roșu de la tocături, verde de la murături, violet închis de la 

dulceață de prune și galben de la compoturi.                                                               

 Toamna se întamplă lucruri noi ce schimbă viața unor oameni, dar și a peisajelor 

prin culori. 

 

 

                                                     

 

 

 

 

           Manea Tiberiu 
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  Superba toamnă, se apropie cu hainele ei multicolore, lăsând în urmă un 

covor ruginiu din frunze, pe pământul cel rece și umed. 

  Grăbita toamnă împarte hainele roșii, galbene-verzui copacilor mohorâți. 

Soarele palid încet, încet se ascunde după norii cei întunecați și cenușii, care se bucură 

că au cucerit din nou cerul. 

  Roadele copacilor sunt culese cu grijă, așezate apoi în cămări. Animalele se 

pregătesc pentru iarna cea grea. Urșii își pregătesc așternutul pentru o perioadă lungă de 

somn,veverițele hărnicuțe adună ghinde, alune și nuci în scorburile copacilor, iar 

păsările pleacă în țările calde, triste că își părăsesc cuiburile micuțe. 

  Toate aceste  lucruri mă întristează, dar mă și bucură, fiindcă toamna nu 

aduce doar tristețe, ci și veselie!! 

 

      

 

 

 

 

 

 

        CULORI DE TOAMNĂ     

 

           Nicolae Ana 
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 În livadă, toamna a sosit în caleașca de aramă, împodobită cu frunze roșiatice și 

fructe coapte. Ea a izgonit toate păsările călătoare către tărâmuri mai calde, unde sora ei, 

vara, este regină încoronată. 

 Îmbărăcată într-o rochie cusută cu fire de aur, Zâna Toamnă cercetează livezile de 

pe dealuri. Bruma a alungat și ultimele frunze ale pomilor, care au format un covor 

foșnitor, de culoare ruginie. Numai fructele pomilor, care așteaptă să fie culese, sunt 

martorii trecerii unui an bogat. 

 Zâna Toamna trece printre rândurile cu pomi, atinge ramurile grele de fructe și se 

gândește unde își vor găsi acestea locul. Merele roșii vor poposi în ghiozdanele școlarilor,  

perele aurii se vor transforma în compot dulce ca mierea, iar gutuile pufoase se vor odihni 

în borcanele cu dulceață. 

 Toamna pășește peste covorul de frunze amorțite și zâmbește la vederea atâtor 

bogății pe care natura le-a oferit oamenilor. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

        Istrate Daria Ștefania  
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    E dimineaţă. În livadă, roadele bogate în culoare şi mireasmă aşteaptă, cu 

emoţie, trezirea soarelui blând al toamnei aurii. 

 

     Încet-încet, merele, perele şi prunele îşi ridică  privirile zemoase, în căutarea 

altor surate. Într-un colţ, nucile înţelepte predau taina coaptă a învăţării seminţelor din 

adânc. Alături, gutuile durdulii îşi piaptănă, ,,alintate’’, podoaba de puf călduros. În 

depărtare, fiecare bob de strugure tresare la gândul că va deveni o picătură de must. 

                                                           

 

 

 

 

 

     Deodată, fructele, agitate, se adună unele-ntr-altele, la vederea oaspeţilor 

nepoftiţi: culegătorii, cu mâinile pline de coşuri, se apropie, grăbiţi să răpească bogăţia 

livezii. 

      Deasupra tuturor, Diva Toamnă îşi cheamă supuşii 

credincioşi în hora fructelor şi a oamenilor, în care toţi devin prieteni. 

 

         

         Faur Matei 
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LUMINI  DINSPRE CER 

 

 

     Orice stea  din  galaxie 

     Este plină de magie, 

     Toate-s din astrologie 

     Ţin secrete câte-o mie. 

 

     În călătorie am pornit 

     Şi despre lumini am vorbit, 

     Spre cer am privit 

     Şi stelele m-au uimit. 

 

     Soarele s-a arătat 

     Zilnic m-a dezmierdat 

     Privirile mi le-a-ncântat... 

     Pur şi simplu minunat! 

 

     Către sori am fost trimis, 

     În al luminii abis, 

     De raze am fost atins... 

     Dar totu-i doar un vis… 

  

  

 

         Dodiţă Sebastian Andrei   
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1. Axa Cosmică a Răului 

     În 2005, Kate Land and Joao 

Magueijo, cercetători la Colegiul 

Imperial din Londra, au descoperit că 

radiaţiile remanente de la Big Bang se 

aliniază pe o anumită axă, în loc să fie 

distribuite uniform.  Ei au numit 

descoperirea „Axa Cosmică a Răului”, 

în principiu pentru că a demontat ceea 

ce se ştia anterior despre Univers: că acesta este uniform, indiferent din ce punct este 

privit. Cercetătorii încă încearcă să descifreze modul în care este alcătuit Universul. Un 

grup de cercetători de la NASA au descoperit că există un grup de galaxii care se 

deplasează cu o viteză extraordinară către spaţiul dintre constelaţiile Centaur şi Vela. 

Astronomii spun că viteza de deplasare nu poate fi cauzată decât de o forţă de atracţie 

extrem de mare, exercitată de… ceva ce, în prezent, nu poate fi observat.  

 

2. Încălzirea globală 

    În urmă cu zeci de milioane de ani, 

în Eocen, temperatura medie la poli era de 

15-20 de grade Celsius, iar unele specii de 

plante au dispărut. Nu se ştie exact cum s-

a ajuns la temperaturi atât de mari, însă 

cercetătorii sunt îngrijoraţi de precedentul 

creat. Mai precis, nu se ştie dacă există 

vreun mecanism prin care clima se 

stabilizează în urma unei perioade lungi de 

încălzire. 

 

 

Misterele lumii care ne înconjoară 
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3. Sondele spațiale 

    Cât de repede se mişcă sondele spaţiale? Ai putea crede că se mişcă doar atât cât 

le permite „motorul”. Însă cercetătorii au descoperit că pot economisi combustibil dacă 

utilizează câmpurile gravitaţionale ale planetelor sau ale sateliţilor naturali pentru a oferi 

sondelor „un impuls”. Impulsul este, însă, mai mare decât se credea. În decembrie 1990, 

naveta Galileo a trecut pe lângă Pământ, în drum spre Jupiter. Naveta avea o viteză cu 3,9 

milimetri pe secundă mai mare decât ar fi trebuit să aibă. Efectul a fost constatat şi la alte 

navete şi sonde spaţiale, însă cercetătorii încă nu ştiu care este cauza acceleraţiei.  

4. Materie și antimaterie 

    Teoria Big Bang-ului postulează că geneza Universului a dus la crearea unor 

cantităţi egale de materie şi antimaterie. Experimentele realizate cu acceleratoare de 

particule arata însă că, la fiecare 10 miliarde de antiprotoni existenţi în univers există 10 

miliarde plus unu protoni. Acelaşi dezechilibru se aplică la electroni. Oamenii de ştiinţă 

încă încearcă să îşi dea seama care este cauza dezechilibrului. Teoria Big Bang mai are 

aspecte neelucidate: conform calculelor, după explozia iniţială ar fi trebuit să existe o 

anumită cantitate de litiu, hidrogen şi heliu.  Dacă hidrogenul şi heliul se regăsesc şi în 

Univers şi pe hârtiile oamenilor de ştiinţă în cantităţi echivalente, unii izotopi de litiul nu 

le ies deloc „la numărătoare”. Mai precis, în Univers există o treime din izotopi de litiu-

7 şi de o mie de ori mai mulţi izotopi de litiu-6 decât au calculat specialiştii. 

5. Cât de rapid traversează spaţiul radiaţiile? La viteza luminii, ar spune 

Einstein. 

    În 2005 însă, un telescop din La Palma (Insulele Canare), ce înregistra radiaţiile 

gamma emise de gaura neagră din centrul galaxiei Markarian 501, a înregistrat întâi date 

despre radiaţiile cu energie mică şi, patru minute mai târziu, despre radiaţiile cu energie 

ridicată.  Efectul a fost observat ulterior şi în 2008, când telescopul Fermi al NASA a 

înregistrat un decalaj de 20 de minute la fotonii cu energie ridicată ce soseau de la o sursă 

de la 12 miliarde de ani lumină distanţă. 

6. Magneți monopoli 

    De ce nu există magneţi monopoli? Există sarcini electrice pozitive şi negative, iar 

cercetătorii cred că, pe acelaşi principiu, ar trebui să existe şi magneţi cu un singur pol, 

deşi sunt foarte rari. Detectorul GEO600 din Hanovra nu a reuşit, până acum, să detecteze 

nimic spectaculos. A reuşit însă să înregistreze un semnal pentru care cercetătorii nu au, 

încă, nicio explicaţie. Semnalul recepţionat era însă similar cu ceea ce fizicianul Craig 



 

18 
  

Hogan credea că se poate recepţiona de la graniţa Universului, conform teoriei 

principiului holografic (teoria care postulează că tot ceea ce vedem, că realitatea fizică 

reprezintă rezultatul unei proiecţii de la graniţa universului).. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iorga Adela 

 

Sursă: 

https://www.google.ro/search?q=axa+cosmica+a+raului 

https://www.google.ro/search?q=cosmos 

https://www.google.ro/ Fune-mission-deux-destinations-pour-la-sonde-spatiale-dawn 

http://www.gorj-domino.com/10-mistere-ale-lumii-care-ne-inconjoara/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ro/search?q=axa+cosmica+a+raului&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIlrq1wLupyAIVhAcsCh2wlw4m#imgrc=-esgdmwKyxR_gM%3A
https://www.google.ro/search?q=cosmos&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIlvKp7LupyAIVxtcsCh3jyAsU#imgrc=am1O7_gm_sIjZM%3A
https://www.google.ro/%20Fune-mission-deux-destinations-pour-la-sonde-spatiale-dawn
http://www.gorj-domino.com/10-mistere-ale-lumii-care-ne-inconjoara/
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        Prin “ Univers “ denumim întregul spaţiu. Astronomii folosesc telescoape uriaşe, 

situate atât pe Pământ, cât şi în spaţiu, pentru a studia lumina, radiaţiile X şi undele radio 

provenite de la corpuri aflate la miliarde de ani-lumină. Pământul este una dintre cele 

nouă planete ce gravitează în jurul Soarelui nostrum. Face parte din galaxia Calea 

Laptelui, una dintre miliardele de galaxii ale Universului. 

Care este steaua cea mai apropiata? 

        SOARELE este steaua situată cel mai aproape de noi. Se află la 149,6 milioane km 

depărtare faţă de Pământ. Stelele sunt nişte reactoare nucleare imense, care generează 

energie în interiorul lor. Căldura şi lumina provenite de la Soare sunt cele ce fac posibilă 

existenţa vieţii pe Pământ. Atracţia gravitaţională enormă a Soarelui face ca planetele 

Sistemului nostru Solar să se rotească în jurul său. 

Care sunt planetele Sistemului Solar? 

        PRIMELE PATRU planete sunt cunoscute ca planete interioare. Celelalte cinci 

sunt planete exterioare. 

Planeta Diamertul Durata unui an Nr. Sateliţilor naturali 

Mercur 4 878 km 88 de zile terestre 0 
Venus 12 103 km 225 de zile terestre 0 

Pământ 12 756 km 365 de zile terestre 1 
Marte 6 794 km 687 de zile terestre 2 

Jupiter 142 800 km 11,9 ani tereştri 16 
Saturn 120 000 km 29,5 ani tereştri 18 

Uranus 52 400 km 84,0 ani tereştri 15 

Neptun 49 400 km 164,8 ani tereştri 8 
Pluto 1 100 km 248,5 ani tereştri 1 

 

  De ce Luna îşi schimbă forma în fiecare lună? 

        Desigur, Luna nu-şi schimbă forma în realitate, ci doar pare că şi-o schimbă. Luna 

face o rotaţie completă în jurul Pământului la fiecare 27,3 zile – durata lunii selenare. Ea 

nu are lumină proprie, însă, în rotaţie, este luminată de Soare. De pe Pământ se vede doar 
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acea parte a Lunii care este atât întoarsă spre noi, cât şi luminată de Soare. Zona de 

suprafaţă selenară vizibilă de pe Terra variază în funcţie de poziţia Lunii. 

  Mai există viaţă în altă parte a Universului? 

        Întrucât în Univers se află atâtea miliarde de planete, s-ar putea ca pe unele dintre 

ele să existe viaţă. În 1996, savanţii au anunţat că au descoperit urme de viaţă fosolizată 

într-un meteorit căzut pe Pământ şi provenit din Marte. 

  Ce sunt stelele căzătoare? 

        Stelele căzătoare sunt meteori – corpuri alcătuite din particule de roci şi din pulberi, 

care strălucesc atunci când ard, în partea superioară a atmosferei terestre. 

  De ce uneori este atât de greu să vedem stelele? 

 Stelele sunt la locul lor! Însă cerul nopţii poate fi înnorat. În plus, noaptea este atâta 

lumină artificial – din case şi de la iluminatul stradal – încât uneori nu este suficient de 

întuneric pentru a observa stelele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Iorga Adela 

 

Sursă: Editura Teora, Vreau să ştiu 1000 de întrebări şi răspunsuri 
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SĂRBĂTORILE LUNII OCTOMBRIE 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cinstit 

de creştini în 26 octombrie,  a trăit la Tesalonic 

(în Grecia de azi) în vremea împăraților 

Dioclețian și Maximian (anii 284-305). Provenea 

din una din cele mai nobile familii din Macedonia 

și era admirat de toți, atât pentru noblețea și 

frumusețea lui exterioară, cât și pentru virtuțile 

sale, pentru înțelepciunea și bunătatea sa.  

Încă din tinerețe a devenit strateg și 

specialist în arta militară, așa încât în ciuda 

vârstei lui, a fost numit general al armatelor 

Tesaliei și proconsul al Greciei de către 

Maximian Galerius, Cezarul Greciei și al 

Macedoniei.  

Toate aceste onoruri nu l-au făcut pe 

Dimitrie să piardă din vedere lucrurile cele mai importante, și anume cele legate de 

mântuirea sufletului. Își petrecea o bună parte a fiecărei zile cu învățarea și interpretarea 

învățăturii lui Hristos, în public și fără să se ascundă, așa încât mulți păgâni din Tesalonic 

și din regiune s-au convertit la creștinism, în ciuda persecuțiilor pornite de împărat 

împotriva creștinilor.  

Biruitor în războiul contra sciților, în drum spre Roma, Cezarul Galerius s-a oprit 

la Tesalonic. Câțiva păgâni invidioși din oraș au profitat de această ocazie pentru a se 

plânge împăratului și a-l denunța pe Dimitrie că este creștin. Mânia împăratului a devenit 

repede furie, când a aflat că Dimitrie nu doar era ucenic credincios al lui Hristos, dar și 

predica public credința creștină.  Împăratul a poruncit să fie prins sfântul și să fie pus într-

o temniță umedă din subsolul unei băi publice.  

Şi lăudându-se împăratul cu un om al lui ce-l chema Lie și îndemnând pe oamenii 

cetății sa iasă să se lupte cu el, un oarecare tânăr creștin, pe nume Nestor, mergând la 

http://ro.orthodoxwiki.org/Diocle%C8%9Bian
http://ro.orthodoxwiki.org/M%C3%A2ntuire
http://ro.orthodoxwiki.org/Persecu%C8%9Bii
http://ro.orthodoxwiki.org/Ucenic
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.anabirchall.ro/politic/la-multi-ani-de-sfantul-dumitru/&ei=eFU9VKbTAo3iO9XdgOAM&bvm=bv.77412846,d.bGQ&psig=AFQjCNENZ31GuPGOKrDMLWVchhpD7hYxuw&ust=1413392010677596
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Sfântul Dimitrie în temniță, îi zise: "Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie. 

Roagă-te pentru mine".  

Iar sfântul, însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: "Şi pe Lie vei birui și 

pentru Hristos vei mărturisi".  

Nestor se luptă cu Lie și-l învinse. Împăratul s-a mâniat şi fiindcă a aflat că Sfântul 

Dimitrie l-a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostași și le-a poruncit să-l străpungă 

cu sulițele, pentru că a fost pricina morții lui Lie. Şi făcându-se aceasta, marele Dimitrie 

și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni și 

uimitoare tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului s-a tăiat și capul lui Nestor 

(pomenirea Sfântului Nestor se face la 27 octombrie).  

Trupul lui Dimitrie a fost luat şi îngropat cu multă cinste de către creştini, aşa cum 

se cuvenea unui erou ca el. Cu timpul, din mormântul său au început să curgă picuri de 

mir frumos mirositor, prin care s-au săvârşit multe minuni şi vindecări, aşa cum 

Dumnezeu lasă multe semne pentru adeverirea aleşilor Săi. De aceea Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie mai este cunoscut şi ca Izvorâtorul de mir. 

 

 

 

 

 

 

 

        Alexandru Alina 

  

http://ro.orthodoxwiki.org/27_octombrie
http://melidoniumm.files.wordpress.com/2012/10/sfantul-dumitru.jpg
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Sfântul Dimitrie cel Nou,  numit şi „Basarabov", s-a născut în timpul împăraţilor 

româno-bulgari Petru şi Ioniţă Asan (secolele XII-XIII), la câţiva kilometri de oraşul 

Rusciuc, într-un sat locuit de vlahi, anume Basarabov, pe valea râului Lom, din părinţi 

ortodocşi şi iubitori de Hristos.   

Mai întâi a fost păstor de vite în satul natal. 

Apoi, iubind liniştea şi nevoinţa monahală, s-a 

făcut călugăr la o mănăstire de pe valea Lomului, 

nu departe de Basarabov. După o aspră nevoinţă 

pustnicească între două pietre din malul râului 

Lom, Cuviosul Dimitrie şi-a dat sufletul lui 

Dumnezeu în acel loc şi a rămas necunoscut de 

nimeni. După mulţi ani, râul Lom venind mare a 

risipit cele două pietre în apă împreună cu 

moaştele întregi ale Sfântului Dimitrie cel Nou. 

Mai târziu, descoperindu-se sfintele lui moaşte 

prin pronia lui Dumnezeu, au fost duse la biserica 

satului Basarabov.   

Auzind de minunile ce se făceau aici, 

domnii Ţării Româneşti doreau să-i aducă 

moaştele la Târgovişte, spre mângâierea credincioşilor. Însă, Sfântul Dimitrie nevrând să-

şi părăsească satul, domnii munteni au zidit o biserică nouă în Basarabov, unde i-au fost 

adăpostite moaştele mai mult de două secole.   

În timpul războiului ruso-turc din Balcani (1769-1774), generalul rus Petru 

Salticov a luat sfintele moaşte să le ducă în Rusia. Dar la stăruinţa unui bun creştin român, 

Hagi Dimitrie, moaştele Sfântului Dimitrie au fost dăruite Ţării Româneşti şi aşezate cu 

mare cinste în Catedrala mitropolitană din Bucureşti, unde se află şi astăzi.   

Sfântul Dimitrie cel Nou se prăznuieşte la data de 27 octombrie. 
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 Încă de când era mic la părinţi, fericitul Dimitrie era foarte râvnitor la rugăciune, 

iubind mai ales biserica, postul, tăcerea, smerenia şi viaţa pustnicească. Odată, pe când 

păştea vitele satului Basarabov, a călcat cu piciorul într-un cuib de pasăre şi din greşeală 

a omorât puişorii. Mustrat de conştiinţă, şi-a pedepsit piciorul vinovat şi nu l-a mai 

încălţat trei ani de zile, umblând cu el desculţ vară şi iarnă, răbdând cu bărbăţie gerul 

iernii şi loviturile pietrelor. 

În obştea mănăstirii de pe valea Lomului, 

fericitul Dimitrie întrecea pe toţi cu rugăciunea 

curată a inimii şi cu darul lacrimilor. Căci nu era altul 

mai iubitor de Dumnezeu şi de nevoinţă 

duhovnicească decât el în această sihăstrie. Mânca o 

dată la două sau trei zile, dormea noaptea foarte 

puţin; nu avea nici un fel de avere pământească, 

decât trupul obosit de post şi metanii, două haine 

vechi călugăreşti şi Psaltirea. Pentru o nevoinţă aspră 

ca aceasta, toţi se foloseau de viaţa lui şi se sileau să-

i urmeze exemplul. 

Uitat de fraţii săi din mănăstire, trupul 

Cuviosului Dimitrie a fost tăinuit multă vreme între 

cele după pietre de pe malul Lomului. Apoi, venind râul mare, au căzut în apă pietrele cu 

moaştele întregi şi nestricate ale sfântului. Moaştele au zăcut în apă şi prundiş mulţi ani 

de zile, până când Dumnezeu le-a descoperit într-un chip ca acesta. Era o copilă stăpânită 

de duh necurat şi nu afla sănătate nicăieri. într-o noapte i s-a arătat Sfântul Dimitrie în vis 

şi i-a zis:  

 - Copilă, de mă vor scoate părinţii tăi din apă, eu te voi tămădui pe tine!  

 Auzind de acest vis, clericii şi poporul au mers la locul unde se nevoise sfântul, cu 

făcliile aprinse în mâini, şi au scos din apă odorul cel de mult preţ, adică moaştele 

Sfântului Dimitrie cel Nou, pe care le-au aşezat cu cinste în biserica satului Basarabov. 

Din ziua aceea alergau, cu credinţă, mulţi bolnavi la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou 

şi primeau sănătate şi mângâiere. Cea dintâi care s-a vindecat de duh necurat a fost însăşi 

copila care l-a visat cu o zi înainte pe doctorul ei minunat. 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfg_-zrrcgCFYITLAodN1IAFA&url=http://www.icoanebizantine.yolasite.com/galerie-de-icoane.php&psig=AFQjCNHyPB_TjMwHat4JgElK3rpvVo0ROQ&ust=1444220739273164
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În timpul Războiului de Independenţă, din anul 1877, un colonel bătrân din 

Bucureşti avea şapte feciori care au fost duşi pe câmpul de luptă. Tatăl lor, fiind 

credincios, s-a rugat cu lacrimi la moaştele Sfântului Dimitrie să-i scape feciorii cu viaţă 

din război. Apoi a scris pe o hârtie numele lor şi a aşezat-o în taină sub capul sfântului. 

După terminarea războiului, cu rugăciunile făcătorului de minuni Dimitrie, toţi cei şapte 

feciori s-au întors sănătoşi la casele lor. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Alexandru Alina 
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  Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe 

popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul 

imigranţilor irlandezi din Statele Unite ale Americii. Este sărbătorită în noaptea de 31 

octombrie, deşi în unele ţări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este 

sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. 

  Aceasta zi marca pentru ei sfârșitul verii și începutul zilelor întunecoase și 

reci de iarnă, o perioadă a anului asociată de aceștia cu moartea. 

  Pentru comemorarea acestui eveniment, druizii făceau focuri imense în aer 

liber, la care oamenii se adunau și aduceau ofrande zeităților celtice. În timpul acestui 

ritual, celții purtau costume reprezentând de obicei animale și încercau să își ghicească 

viitorul reciproc. 

  Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna 

lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte 

personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o 

ameninţare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte 

ţări Halloween este serbat prin parade şi carnavaluri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cel%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlandezi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
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 Originea numelui 

  Termenul Halloween reprezintă o variantă scoţiană a denumirii All-

Hallows-Even („evening”), adică noaptea de dinainte de „All Hallows”. Până în secolul 

al XX-lea era scrisă şi „Hallowe'en”, eliminând „v”-ul şi scurtând cuvântul. 

 Jocuri şi alte activităţi 

  Există mai multe jocuri asociate cu petrecerile de Halloween. Unul dintre ele 

se numeşte dunking sau apple bobbing, şi constă în culegerea cu dinţii a unor mere care 

plutesc într-un lighean sau într-un alt vas cu apă. 

 Mâncăruri 

  Deoarece sărbătoarea cade în vremea recoltării merelor, merele glazurate sau 

caramelizate se numără printre mâncărurile tradiţionale de Halloween. Acestea se obţin 

prin ungerea merelor întregi cu un sirop dulce lipicios, uneori se adaugă miez de nucă 

măcinată. 

   

              Constantin Ștefan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Halloween 
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