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  CARTEA   
COPIII, MESAGERII PĂCII 

- UN DAR CE-L POȚI DESCHIDE 
IAR ȘI IAR… 

 

Copilăria este universul copleșit de tainele 
inocenței și armonia gândurilor. 

 

 
A trăi fericit presupune a avea acea linişte şi 

bucurie care ne face să apreciem viaţa şi pe cei din jur.  
Pacea presupune iubire, echitate, respect, 

dragoste și aprecierea celor din jur, comunicare, 
progres... într-un cuvânt fericire. 

Ce putem face pentru a fi fericiţi? Putem să facem 
ceva? 

Răspunsul este simplu: trebuie să înţelegem că noi 
suntem cei care vom clădi viitorul, care depinde de 
noi. 

 
Trebuie să ne deprindem cu acea cultură a păcii, 

trebuie să ne asumăm un rol în a crea armonie în jur, a 
crea pacea. Fiecare trebuie să fie mesagerul păcii şi al 
nonviolenţei pe acest pământ.  

Dragostea pentru frumos poate fi dezvoltată la 
copii încă de la cea mai fragedă vârstă. Interesul faţă 
de ceea ce îi înconjoară constituie o componentă 

esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi 
spirituale, el putând fi stimulat prin activităţi atractive 
şi creative.  

 
Aşadar, începând cu educaţia realizată în grădiniţă 

şi continuată în şcoală, avem posibilitatea de a întări 
comportamentele şi convingerile copiilor în 
recunoaşterea frumosului şi exprimarea lui . 

Realizarea unei creații literare stimulează 
imaginaţia, iar pentru copii este o oportunitate spre 
obţinerea performanţei. 

De ce copiii? 
Copiii sunt pentru noi produsul final al muncii 

noastre… creația desăvârșită a fiecărui dascăl. 
De ce mesagerii păcii?  
Inocența și voioșia care îi caracterizează le oferă 

prioritate în transmiterea gândurilor despre pace, 
bunătate, fericire. 

Pornind de la cele menționate mai sus am lansat 
tema concursului județean de creație literară și 
plastică COPIII, MESAGERII PĂCII, o provocarea în 
rândul preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar și 
gimnazial. Aceștia și-au exprimat  gândurile şi 
sentimentele în lucrări deosebite, care au fost  
apreciate de un juriu competent și  au devenit parte 
integrantă a primului volum al cărții COPIII, MESAGERII 
PĂCII. 

Așa a luat naștere prima ediție a  volumului cărții 
COPIII, MESAGERII PĂCII.  

În demersurile noastre am avut ca parteneri 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Palatul 
Copiilor Reșița. 

 
Acest volum, aflat la prima ediție conține 101 

creații literare ale copiilor de la ciclul preșcolar, primar 
și gimnazial, de la unități de învățământ din județul 
nostru.   La ciclul preșcolar din cele 12 creații literare 
primite, șase au fost desemnate câștigătoare. La ciclul 
primar, din cele 60 de creații în proză și poezie, 17 
creații au fost alese ca cele mai bune, iar la ciclul 
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  gimnazial, din cele 29 de lucrări, șase  au fost 
premiate.  

Creațiile literare au avut ca tematică pacea, iar 
gândurile, sentimentele și ideile copiilor  au fost 
transpuse în versuri sau în proză. 

Cartea Copii, mesagerii păcii, nu ar fi existat fără 
implicarea unor copii, care și-au rupt din timpul lor 
pentru a crea, fără dăruirea unor dascăli care i-au 
îndrumat în realizarea creațiilor literare și fără munca 
în echipă a colectivului redacțional.  

Cartea creată de micii noștri autori, talentați a fost 
dăruită acestora, a fost prezentă în rândul micilor 

cititori ai Bibliotecii Județene Paul Iorgovici Reșița și s-
a bucurat de aprecierea acestora.  

Publicarea cărții a fost un proiect ambițios, amplu, 
care a presupus o muncă deloc simplă, a presupus 
implicare, inițiativă, informare, muncă în echipă... Însă 
nimic nu se poate compara cu bucuria de pe chipul 
copiilor premiați, atunci când și-au citit numele, cu 
emoție, în paginile cărții primite în dar și pe care la 
rândul lor o vor putea dărui… iar și iar… 

 
Prof. metodist MANUELA TERCIU  

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 
 

REVISTA 
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII 
SAU IPOSTAZE ALE CULTURII 

CORPORAȚIONALE ALE 
COLEGIULUI NAȚIONAL  

TRAIAN LALESCU REȘIȚA     

 

Acum şaisprezece ani, în cadrul Seminarului 

Internaţional Didactica, revista metodico-ştiintifică 

Managementul schimbării apare în peisajul activităţii 

de cercetare metodico-ştiinţifică a judeţului Caraş-

Severin, drept rezultat al unor acumulări de vârf la 

nivelul Liceului Teoretic Traian Lalescu, Reşiţa, la 

vremea aceea. Acestea au însemnat: cursuri de 

perfecţionare în Marea Britanie, Franţa, Austria, 

Germania, pentru început, iar mai apoi, traversarea 

Atlanticului si proiecte în Italia, Suedia, Marea 

Britanie, din nou, Austria, Germania, şi aşa mai 

departe. 

 Echipa de concepere şi redactare a revistei: 

prof. Monica Giuchici (coordonator), prof. 

Pavel Ghimboaşă (director), prof. Daniel 

Lazăr (Inspector cu reforma şi autor de 

auxiliare didactice), prof. Adrian Doxan 

(Inspector General), prof. Luminiţa Broască 

(director adjunct), prof. Elena Ivan (şef 

catedră), prof. Camelia Maria Radovan 

(director educativ), s-a lărgit de-a lungul 

anilor, cu noi şi noi membrii: prof. Valeriu 

Untea, prof. Rodica Ienciu, înv. Lavinia Dolot 

(director adjunct), prof. Ovidiu Bădescu (şef 

catedră), prof. Guga-Coţea Alina 

(Universitatea Eftimie Murgu), prof. Nicolae 

Chiosa, prof. Alexandra Damşea, prof. Dana 

Ciglenean, prof. Brebenariu Simonette, 

psiholog. Verona Diana Călin. 

 Pornind de la motto-ul Dacă nu-ţi place ceva, 

schimbă acel lucru. Dacă nu poţi să-l schimbi, 

schimbă-ţi felul în care gândeşti. (Arthur 

Ward), revista a popularizat, analizat şi 

aplicat metode şi strategii de predare-

învăţare-evaluare dintre cele mai diverse şi 

interesante: metoda comunicativă, metoda 

gândirii critice, metoda constructivistă, 

metoda dramatică şi psiholingvistică, teoria 

inteligenţelor multiple, teoria celor şapte 

pălării, metoda analizei transformaţionale, 

analiza calitologică, ludicul şi fizica, strategii 

euristic-socratice, strategii interactive, teoria 

numerelor, folosirea soft-ului educaţional în 

sporirea gradului de participare a elevilor la 

orele de curs şi de construire a motivaţiei 

învăţării. 

 Toate numerele revistei Managementul 

schimbării au reprezentat şi reprezintă 

momente de formare profesională de calitate 

şi sustenabilitate profesională, de la 

premisele unei pregătiri robuste pentru 

gradele didactice, până la comunicările 

stiitinfice din cadrul simpozioanelor de profil 

sau al cursurilor de perfecţionare naţionale şi 

internaţionale. Ele reprezintă chintesenţa 

demersului ştiinţific al unei echipe de lucru 

dedicate trup şi suflet măiestriei didactice în 

mileniul III. 

Prof. MONICA GIUCHICI 
Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
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  REVISTA AMALGAM –  
ISTORIA UNEI ȘCOLI 

 
Despre începuturi 

În prag de sărbători, niște tineri entuziaști dintr-o 
clasă de filologie și profesorul de limba și literatura 
română și-au propus să încerce o nouă aventură: 
experiența de redactor al unei reviste a elevilor. Era în 
decembrie 2003, când, lângă bradul de Crăciun, a fost  
lansat primul număr -  curios, încă nesigur, dar creativ 
și cu poftă de viață. Bucuria de a scrie, mulțumirea și 
emoția ce-au însoțit primul număr i-au determinat pe 
inițiatori să-și dorească să continue. Totul era nou: 
culegerea materialului, redactare, editarea și, în final, 
tipărirea articolelor care aveau girul majorității 
redactorilor. Se lucra în echipă, materialele le 
discutam și corectam pe loc, toți cei aflați în acest 
anevoios proces fiind conștienți că nu se poate învăța 
decât exersând. 

La început timidă, revista a câștigat în timp 
aplomb, a devenit un brand, o publicație serioasă 
scrisă de elevi pentru elevi, aducând în paginile ei nu 
numai gândurile și frământările tinerilor, ci și bucuriile, 
reușitele, planurile lor de viață și împlinirile trăite în 
școală. 

După mai bine de un deceniu, revista continuă să 
apară de două ori pe an și să fie oglinda unei școli. S-
au schimbat colective de redacție, cei mari predau 
ștafeta bobocilor, transferând entuziasm și dăruire, 
dorința de a fi actor al unei istorii. 
 
De ce AMALGAM? 
 Alegerea unui nume al revistei n-a fost deloc 
ușoară. Cei dintâi redactori ai revistei și-au dorit să fie 
mai degrabă cronicari ai vemii lor decât scriitori, așa 
că numele, ales cu asentimentul tuturor,  a ajuns să fie 
acceptat ca simbol al varietății, diversității și 
deschiderii spre modul de a gândi al liceenilor de la 
toate profilurile și specializările. 
 Membrii primului colectiv de redacție și-au 
dorit să se adreseze tuturor elevilor liceului nostru, 
astfel revista a ajuns un amalgam de pasiuni și 
interese, de aspirații și frământări și, chiar mai mult, 
un atent observator al generațiilor de adolescenți ce 
au trecut pragul în Mate-Fizică / Colegiul Național 
Traian Lalescu.   
 Propunerea inițială de a numi revista 
Amalgam a ajuns în timp să fie cea mai evidentă 
opțiune, căci în paginile ei se reunesc articole, 
interviuri, sondaje de opinie, creații originale scrise de 
redactori și numeroși colaboratori din toate clasele.  

 
Structură și conținut 
 În cea mai lungă perioadă de timp, revista a 
reușit să păstreze aceeași structură , aceleași rubrici 
care acoperă dorința de investigare, observare și 
analiză a vieții școlii noastre. Rămânând o revistă 
scrisă de către elevi, pasiunile, nemulțumirile și 
aspirațiile lor își găsesc loc în rubrici precum: Sub lupă, 

Proiecte, Suflet de poet, E bun, buun, buuun...., La 
grămadă. 

Fiecare număr a avut un Cuvânt înainte, semnat 
de unul sau mai mulți  elevi  pentru care era prima sau 
cea din urmă întâlnire cu revista din postura 
redactorului.  

În rubrica Sub lupă s-au adăpostit interviuri cu 
personalități ale liceului ori întâlnite în diverse 
proiecte și activități derulate sub egida școlii. De 
asemenea, au fost realizate sondaje de opinie pe 
probleme de interes: uniforma școlară, relevanța 
simulărilor, profil umanist vs. profil real etc.  

Rubrica dedicată Proiectelor a reușit să 
oglindească viața din afara orelor de curs, asemeni 
unei camere video care nu lasă nimic la o parte. 
Calendarul mobilităților,  proiectele  internaționale și 
naționale, activități mai mici ori mai mari – dar 
importante pentru elevi -  au revenit în fiecare număr. 
Nu au fost omise proiectele în parteneriat cu țări 
precum Franța, Belgia, Italia, Serbia, Austria etc.,  
schimburile de experiență, toate văzute din 
perspectiva elevilor – actori pe scena aceasta în 
mișcare. 

O rubrică închinată performanței este rubrica  E 
bun, buun, buuun.... Elevii olimpici, participanții la 
activitatea unor cluburi, sportivii etc. au avut loc în 
mintea și sufletul colegilor și profesorilor lor. 
Reportajul, interviul sau articolul au fost tipurile de 
texte care au adunat mărturii despre pasiuni, muncă și 
reușită, depre performanță, răsplată, despre drumuri 
începute și confirmări. Într-un liceu în care deviza 
este: performanța face diferența, o asemenea rubrică 
s-a impus de la sine, devenind o istorie vie. 

Rubricile Suflet de poet și La grămadă  le-au dat 
șansa să-și descopere vocea interioară, talentul de 
scriitor, spiritul de observație sau să împărtășească un 
subiect/o pasiune cu cei de vârsta lor. 
Gânduri peste timp 

Mărturie pentru rolul revistei Amalgam de-a 
lungul timpului stau gânduri ale redactorilor 
consemnate, în timp, în paginile ei: 

Cum aş putea descrie toate sentimentele şi 
gândurile care îmi trec prin minte când mă gândesc la 
revista şcolii? Complicat… Abia acum realizez ce 
onoare este pentru mine să fac parte dintr-o echipă 
aşa de bine sudată ca şi colectivul de redacţie. De fapt, 
este impropriu spus “echipă”, pentru că încă din prima 
secundă am avut senzația că sunt primită cu brațele 
deschise într-o mare familie. Una care duce pe umeri 
în fiecare zi responsabilitatea de a exprima gândurile 
elevilor prin cuvinte, fraze, versuri. (Monica Neaţu, 
Amalgam, nr. 19) 

Aș începe cu oamenii care scriu. Practic ei sunt 
viața revistei. Suflul lor e și suflul revistei. Tonul lor e 
tonul revistei, implicarea lor definește revista și o 
poate scoate din monotonie. Spun o poate pentru că 
pe vremea mea, eram o mână de oameni ocupați cu 
altele, mereu prea multe pentru a vrea și a face. Și da, 
mă bag în aceeași oală.(Oana Șandru, Amalgam, nr. 
19) 
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  Așa și noi, cititorii, iubitori ai lecturii, împătimiți ai 
scrisului vrem să vedem dincolo de simplele semne 
dispersate, vrem să vedem dincolo de orice formă 
tipărită pe nemărginirea imaculată... Căci noi, simpli 
cititori ne plăsmuim un tărâm al propriilor visuri. 
Dorința nemărginită de a transpune visurile în 
realitate se poate materializa doar citind , doar 
căutând cheia acelei imense comori păstrate în cele 
mai îndepărtate locuri. (Alexandra Țunea, Amalgam, 
nr. 21) 

Ea, cea care a adăpostit de-a lungul timpului 
gândurile noastre, ştie că de fapt aceasta este o 
caracteristică a tuturor CNTL-iştilor. Ea, cea care nu 
judecă atunci când îţi vede gândul în forma cea mai 
pură şi sinceră, împlineşte 10 ani. Zece ani în care a 
crescut alături de tine, altături de ei, a crescut din 
interiorul tău şi al lor. De aceea nu vreau să îi 
mulţumesc pentru că m-a ascultat ori să-mi iau la 
revedere. (Livia Drăghici, Amalgam, nr. 19) 

Peste ani şi ani, în paginile unei reviste ca aceasta, 
nu vom întâlni doar cuvinte şi imagini alb-negru; ne 
vom ciocni de reflexii umane, de existenţe. Aceste 
rânduri ne vor aduce aminte tot ceea ce acum 
ignorăm, de tot ceea ce în momentul de faţă ni se pare 
fad sau fără sens. 

Noi, liceeni suficienţi în propria existenţă, trăim 
viaţa în coordonate şi dimensiuni personale, în care 
prezenţa altcuiva nu îşi are totdeauna locul. Toti vrem 
să fim speciali, toţi suntem boemi şi pretindem a fi 
mult mai mult decât suntem. Ne afirmăm în mare 
parte prin cuvinte care rămân amintiri în timp sau 
mărturii într-o revistă. Aceste pagini păstrează 
evidenţa atitudinilor noastre în conformitate cu 
modele iniţiate de anumite repere mai bune sau mai 
puţin bune ale vremii. Astfel, când vom ajunge la 
stadiul întrebărilor de genul: "- Ce am făcut atâţia 
ani?" sau "- Cum a trecut timpul?", vom avea 

răspunsurile chiar în faţa noastră, vom găsi dovezile 
palpabile ale unei trăiri intense şi de durată. Vom şti 
că nu ne-am născut în van, că am îndeplinit un 
oarecare scop existenţial şi că putem să mergem mai 
departe spre stagiul existenţei, fără niciun regret. (Ivan 
Anca, Amalgam, nr. 15) 

Nu este vorba doar despre ”o mână de oameni 
care nu au ce face cu timpul”... Revista este a tuturor 
și pentru toți, iar acesta este motivul pentru care ea ar 
trebui să devină unul dintre obiectele adolescenței 
cntl-iste. (Ivan Anca, Amalgam, nr. 19) 
 
În loc de concluzie 

De ce Revista Amalgam  - istoria unei școli? 
Revista, născută ca o revistă a elevilor pentru 

elevi, a rămas o revistă scrisă de elevi, dar care se 
adresează elevilor și profesorilor, prietenilor și 
partenerilor comunității reprezentate de Colegiul 
Național Traian Lalescu.  De mai bine zece ani stă 
alături de noi, mari și mici, copii sau adulți, aflați 
aproape de ea sau la mare depărtare. De peste zece 
ani ne ascultă, de peste zece ani ne înregistreză 
mişcările, gândurile, sentimentele, depozitându-le în 
sertarul timpului, acolo unde nu pot fi date uitării.  

EA – revista AMALGAM  - este singura capabilă să 
dovedească că generaţiile s-au schimbat, că oamenii 
nu mai gândesc la fel. Ori poate este singura capabilă 
să arate că ne putem îmbrăca altfel, ne putem 
schimba priorităţile, dar gândurile noastre rămân 
mereu aceleaşi.  

AMALGAM  este nu doar un proiect de suflet al 
unor tineri inimoși și al coordonatorului lor, este 
martor și parte din istoria unei școli. 

 
Prof. ELENA IVAN 

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
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  REVISTA  
ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BOCȘA 

 
De-a lungul anilor, pe băncile Școlii Generale Nr.1 

din Bocșa, și-au tocit coatele zeci și zeci de generații, 
fiecare cu calitățile și defectele ei, cu liderii de 
generație, cu elevi care, ulterior, s-au realizat 
profesional și cu care școala noastră se mândrește. 

În anul școlar 2012-2013, în clasa a VIII-a D, 
întâmplarea a grupat  o generație de elevi buni atât la 
învățătură, cât și la activități extrașcolare, dar și la 
năzbâtii. Acestei generații de elevi îi revine meritul de 
a fi deschis o pagină în istoria școlii prin publicarea 
primei reviste a elevilor acestei școli. După cum ne-au 
declarat inițiatorii, totul a început în urma unor 
discuții banale între elevi și profesorul de istorie, 
Sporea Costin. Iar cum nimic nu este întâmplător, 
diriginte le era profesorul de limba și literatura 
română Lațcu Manuel, care avea să fie și corectorul 
articolelor, iar cu sprijinul directorului Moatăr Ion, 
inițiativa a prins repede contur.  

Cu un colectiv redacțional format din șapte elevi, s-
a pornit la editarea primului număr al revistei. Dorința 
elevilor a fost să vorbească despre școală și condițiile 
pe care le oferă, despre pasiunile, emoțiile și trăirile 
lor, dar li s-a părut interesant să vorbească cu și 
despre cadrele didactice. Sigur că nu le-a fost ușor să 
se prezinte în calitate de reporteri în fața profesorilor, 
dar au trecut peste emoții și au realizat interviurile cu 
succes.  

Când toată documentarea a luat sfârșit, următorul 
pas era publicarea revistei. Aici a intervenit sprijinul 
cadrelor didactice și al bibliotecarei și astfel a apărut 
primul număr al revistei cu titlul „Viața 
Adolescenților”. 

Impactul pozitiv avut atât în rândul elevilor, cât și 
al cadrelor didactice, a dus la apariția celui de-al doilea 
număr cu titlul „Exclussive – Ani de gimnaziu”. Din nou 
ne-am bucurat cu toții de succesul și reușita 
gazetarilor noștri și nu vom uita niciodată motto-ul de 
pe copertă:  

 
 

„Dacă vrei soare, așteaptă răsăritul. 
Dacă vrei curcubeul, așteaptă ploaia. 

Dacă vrei zăpada, așteaptă iarna. 
Dacă vrei să fii copil, zâmbește.” 

În cuprinsul celor două numere s-au regăsit: 
- Interviu cu directorul școlii prof. 

Moatăr Ion care a vorbit despre condițiile 
existente în școală și despre ce și-ar dori să 
realizeze pentru îmbunătățirea lor, despre 
faptul că îi place să desfășoare activitate 
managerială, sfârșind prin a-i încuraja să nu 
abandoneze ideea și să aibă încredere în ei.  

- Flash-interviuri  cu directorul școlii 
prof. Moatăr Ion, dirigintele prof. Lațcu 
Manuel, cadrele didactice prof. Mangra 
Loredana, prof. Albu Luminița, prof. Dragoș 

Vasile, prof. Samoilă Carmen, bibliotecara 
școlii d-na. Herghelegiu Mioara care au 
vorbit despre pasiunile lor. 

- Editoriale – “CDI-ul și doamna 
bibliotecară” în care se prezintă activitățile 
care se desfășoară în CDI, unde atât elevii 
cât și  profesorii își petrec o parte din timp, 
dar și faptul că “Unii elevi merg în CDI 
pentru că au nevoie de o carte, alții merg 
dorindu-și anumite lucruri. Dar noi, noi 
mergem în acel loc datorită unei deosebite 
doamne, care ne ascultă, ne înțelege și ne 
îndrumă mereu spre lucruri bune”. 

- Articole despre modă – tendințe 
actuale în modă. 

- Dans – evidențierea elevilor care 
practică dansuri sportive și dansuri 
populare, cei din urmă obținând premii și 
peste hotare. 

-  Sport – s-au evidențiat 
performanțele obținute de elevii școlii la 
competițiile de karate, fotbal, badminton și 
handbal.  

- Seriale, Life-style, Muzică, horoscop, 
totul însoțit de fotografii și condimentat cu 
glume.  

Ultima realizare publicistică a fost un reușit 
supliment apărut cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, 
împărtășind „gândurile elevilor despre cel mai 
împodobit anotimp”, colinde  și scrisori adresate către 
Moș Crăciun.   

Sigur că proiectul ar fi putut continua, dar 
examenele băteau la ușă. „A fost o experiență 
frumoasă, benefică, care ne pregătea pentru 
următorul pas și anume urmarea unor cursuri 
superioare, liceul”, au declarat realizatorii. 

Elevii care au contribuit la realizarea celor două 
numere ale revistei, precum și a suplimentului de 
iarnă au fost : Ispas Ariana, Tripon Roberta, Samoilă 
Adelina, Beldie Daniela, Humă Violeta, Rădac Milena, 
Rămneanțu Elias, Dragomir Vlad, Moise Gabriel și 
Haselhoffer Andreas. 

Se cuvine menționat faptul că s-a discutat despre 
reluarea proiectului revistei școlare începând cu noul 
an școlar, inițiativă îmbrățișată cu mult interes și 
aprobată de către directorul școlii, prof. Lungu Aurel, 
coordonatorul proiectului fiind același prof. de limba 
și literatura română Lațcu Manuel și bineînțeles acest 
proiect va fi susținut ca și până acum de biblioteca 
școlii, reprezentată de d-na. bibliotecară Herghelegiu 
Mioara. 

 
Bibliotecar și atunci, și acum,                                                                      

MIOARA HERGHELEGIU  
Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  REVISTA, O CARTE MAI MICĂ 
                         

Motto: 
Atunci când „Mugurii” devin…Fluturi 

 

„Odată, într-o bibliotecă, se certau toate literele 
și cuvintele. Așteptau marea întrunire care are loc 
numai o dată la sute de mii de ani.  Marele 
Abecedar, într-un costum de înțelepciune, va hotărî 
care este cea mai importantă literă și va preciza cel 
mai important cuvânt….” 

Aceste rânduri, care fac parte dintr-un articol 
publicat într-un  număr al   revistei școlii și care 
aparțin  unei  foste eleve, dovedesc interesul 
elevilor față de  apariția acestor reviste prin aportul 
pe care îl au. Scopul apariției acestor reviste școlare 
este formarea intelectuală și dezvoltarea personală 
a elevilor prin activități extracurriculare. 

Ca obiectiv important în lansarea revistelor 
școlare a fost antrenarea elevilor în activități 
menite să le dezvolte interesul pentru cunoașterea 
și înțelegerea societății în care trăiesc, dezvoltarea 
abilităților de exprimare în scris a opiniilor, ideilor și 
convingerilor formate prin reflectarea percepțiilor 
asupra realității înconjurătoare, precum și ridicarea 
din nou a cărții la valoarea pe care o are cu 
adevărat, oferind copiilor alternativa palpabilă și 
elegantă a gadget-urilor. 

Astfel, prima revistă a școlii care a apărut în anul 
2000, s-a intitulat ,,MUGURI’’  și a fost coordonată 
de regretata doamnă învățătoare Valeria Miu. 

În aceeași perioadă, la nivel de clase, apare 
ziarul ,,JUNIOR’’, un ziar în care copiii și-au expus 
gândurile și trăirile interioare în interviuri, versuri, 
desene. 

Pornind de la această experiență, în perioada 
2008-2011, sub îndrumarea cadrelor didactice, 
apare revista școlii cu titlul ,,GENERATIA 9’’ – o 
revistă- caleidoscop în care sunt prezentate  rubrici 
de tip – „Evenimente”, „Atelier de creație”, „Pagina 
părinților”, „Pagina interviurilor”, „Clubul 
curioșilor”. 

În toate acestea sunt înfățișate aspecte din 
istoria poporului, din viața școlii, trăiri personale și 
creații ale elevilor. 

Revista își încetează apariția, din păcate, 
datorită costurilor de tipărire, rămânând speranța 
ca ea să poată reapărea oricând, într-un format 
îmbunătățit. 

Putem spune, ca o concluzie, că, între tradiție și 
modernitate, CARTEA este și rămâne izvorul de 

comori revărsate din minți și trăiri luminate pentru 
o educație autentică, menită să înscrie copilul pe 
trasee de viață viabile.  

 
Bibliotecar CORINA CODILEAN 
Școala Gimnazială Nr. 9 Reșița 

 

COPACUL - SIMBOL AL VIEŢII ÎN 
CONTINUĂ EVOLUŢIE 

 
   Motto:  
„Prin cultură, existenţa se îmbogăţeşte cu cea mai 
profundă varietate a sa.  
Cultura este semnul vizibil, expresia, figura, trupul 
acestei variante. 
Cultura ţine deci mai strâns de definiţia omului decât 
conformaţia sa fizică sau cel puţin tot aşa de strâns”. 

Lucian Blaga 
 
Primăvara, în preajma echinoxului, „mugurii şi 

iarba au crescut repede ca unghiile şi părul 
morţilor”(Echinocţiu). Pe lungi întinderi verzi se înalţă 
copaci „când îngână prin văi tăria, /sună ramul sună 
glia ….  focuri ard albastre ruguri, / pomii simt dureri 
de muguri” omul se reculege mitic, „înfloreşte” 
împreună cu pomii. „Căutăm pământul unde / mitic să 
ne-alcătuim, / ochi ca oameni să deschidem, / dar ca 
pomi să-nflorim”. (Focurile de primăvară)  

În pădurile la care autorul face referire locuieşte o 
faună mistică, o faună românească  ”Din clima 
fierbinte / a basmului, sfinte / irog, inorog / c-un semn 
te invoc” (Îndemn de poveste). Citind nu numai cu 
ochii, mintea ci şi cu sufletul astfel de slove, m-am 
hotărât să plec la drum. Un drum de satisfacere a 

curiozităţii, de descoperire a frumosului. M-am 
hotărât să merg prin scrierile lui Lucian Blaga în 
căutarea copacilor. 

Datorită vastităţii, diversităţii şi complexităţii 
operei lui Lucian Blaga îmi este foarte greu să scriu, 
ţinând cont că de-a lungul timpului multe personalităţi 
au studiat şi publicat până acum lucrări despre opera 
sa. Au avut loc XIV  ediţii ale Festivalului Internaţional 
„Lucian Blaga” unde mulţi colegi şi-au trimis lucrările, 
de aceea încercarea mea o consider cât se poate de 
modestă. Încerc să abordez cu pietate, un crâmpei din 
opera celui pentru care cercetarea conceptelor 
universale, a conceptelor teoretice a devenit vocaţia 
creaţiei, şi supravieţuirea ca individ; cultura este 
socotită de Lucian Blaga ca dovadă a ipostazei „om”, 
împlinirea ca om. 

Copacul este un simbol al vieţii,  este o legătură, 
un intermediar între pământul în care îşi are rădăcinile 
şi bolta cerească pe care o atinge cu ramurile. Copacul 
comunică cu cele trei niveluri ale cosmosului: subteran 
– prin rădăcini, suprafaţa pământului prin trunchi şi 
crengile de jos, coroana cu cerul. 

Simbol al vieţii în continuă evoluţie, copacul 
configurează simbolismul verticalităţii şi caracterul 
ciclic al evoluţiei cosmice: moartea şi regenerarea.  
Arborele este considerat un simbol al raporturilor ce 
se stabilesc între cer şi pământ, este un simbol al vieţii 
în continuă evoluţie. Copacii evocă verticalitatea, 
putând fi sinonimi cu Axa lumii. Arborele reprezintă 
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  drumul iniţiatului, un simbol al cunoaşterii, o 
modalitate de ascensiune spre Paradis, spre divinitate. 
Copacul este calea prin care circulă cei aleşi ca 
mediatori între Cer şi Pământ.  

Copacul poate fi privit ca „Pom al vieţii” prin 
imaginea androginului iniţial. Metafora „lume – 
arbore” apare reprezentată în multe tradiţii, ea 
reunind simbolul crucii, al avei universale şi pe cel al 
cunoaşterii. Aceste simboluri mă determină să caut 
atentă, preocupată, copacii din scrierile lui Lucian 
Blaga. 

Drumul meu acum începe cu entuziasmul, dar şi 
curiozitatea de a găsi – copacii / arborii. Parcursul meu 
(mi-este teamă să-l numesc literar sau sociologic) 
redat aici este un parcurs de scurtă durată, dar o dată 
ce l-am început sunt foarte curioasă, nerăbdătoare de 
a vedea în câte moduri şi despre câţi copaci a scris. La 
câte specii face referire, câte personaje sunt asemuite 
copacilor. Nu o inventariere a arborilor sau versurilor 
în care le face pomenire doresc să realizez ci o imagine 
panoramică a copacilor din scrierile lui Lucian Blaga.  

„Într-un amurg, sunt ani de-atunci, mi-am sgâriat / 
stăruitor / în scoarţa unui arbor – numele - / cu slave 
mici, stângace şi subţiri. / Azi am văzut din întâmplare 
/ cum slovele-au crescut din cale-afară – uriaşe” (Cresc 
amintiri), Într-adevăr copacii din scrierile lui Blaga îi 
cresc numele aşa, ca în poezie. Dau paginile volumului 
de versuri şi citesc cu atenţie. 

„Umblu-n neştire pe potecă / Prin vale caut 
muguri, semne. / Moştenitor eu sunt al iernii. / Mai 
curge-ngheţe pe apa Cernii. //.....Legenda spune că 
pe-aice / Euridice, fata traca, / din iaduri şi-a mutat în 
sălcii / o jale – părul lung şi vrde”     

(Sălcii plângătoare). 
Oricât de anevoios mi se pare acest demers al meu 

–  greu dar plin de bucurie - găsesc: „Ne ducem prin 
tomnatice păduri, / tristeţea să ne-o ardem în lumină. 
/ Ne amăgesc cu mii de june guri / brânduşile ivite pe 
colină. // Şi rupem crengi, răzbatem prin desiş, / Şi 
roşu, ghimpele nu se dezminte, / Simţim pe buze greu 
păienjeniş, / dar mergem înainte, înainte”( Poveste).    

Imagini fascinante din viaţă în moarte mă fac 
atentă, curioasă: „De mână-aş prinde timpul ca să-i 
pipăiu / pulsul rar de clipe. / Ce-o fi acum pe pământ? 
/ Mai curg aceleaşi stele peste fruntea lui în stoluri / şi 
din stupii mei / mai sboară roiuri de albine spre 
păduri? // .....Ades un sgomot surd mă face să tresar. 
/ Să fie paşii sprinteni ai iubitei mele, / sau e moartă şi 
ea / de sute şi de mii de ani? / Să fie paşii mici şi 
guralivi ai ei, / sau poate pe pământ e toamnă / şi 
nişte fructe coapte’ mi cad mustoase, grele, / pe 
mormânt / desprinse dintr’un pom, care-a crescut din 
mine?” (Gândurile unui mort). 

Anotimpurile (sau ciclurile vieţii?) sunt frumos  
colorate: „Pomi suferind de gălbinare ne ies în drum. / 
O minune e câteodată boala / ......Porţile pământului 
s’au deschis. / Daţi-vă mâinile pentru sfârşit: / îngeri 
au cântat toată noaptea, / prin păduri au cântat toată 
noaptea / că bunătatea e moarte”. ( Bunătate 
toamna)  

Povestea cântecului de lebădă este descrisă în 
următoarea poezie  în care este asociată tăcerea 
poetului până la vârsta de patru ani, motiv pentru care 
s-a autointitulat „mut ca o lebădă”.  „….Cineva a n’ 
veninat fântânile omului. / Fără să ştiu mi-am muiat şi 
eu mâinile / în apele lor. Şi-acum strig: / O, nu mai 
sunt vrednic / să trăiesc printre pomi şi printre pietre. 
/ Lucruri mici, / lucruri mari, / lucruri sălbatice – 
omorîţi – mi inima!”.  (Din cer a venit un cântec de 
lebădă) 

„Îl duc de mână prin păduri. / Prin ţară lăsăm în 
urma noastră ghicitori, / Din când în când ne odihnim 
în drum.” (De mână cu marele orb - variantă) Marele 
zeu Pan este şi el îmbătrânit, contopit cu natura, cu 
vegetaţia unde îşi aşteaptă dispariţia.  

„…..Cu cânele şi cu săgeţile ce mi-au rămas / mă 
’ngrop, / la rădăcinile tale mă ’ngrop, / Dumnezeule, 
pom blestemat”. (Cuvântul din urmă)  

„ … Lepădaţi-vă coarnele moarte / bătrânilor cerbi, 
/ cum pomii îşi lasă frunza uscată, / şi-apoi plecaţi: aici 
şi ţărâna înveninează, aici casele au încercat cândva / 
să ucidă pe copiii omului.” (Semne)  

Mistic, omul îşi găseşte în pădure locul de odihnă 
atât lui, cât şi animalelor sale „…La rădăcinile brazilor, 
lângă blestemul cucutelor / ciobanul pune pământ / 
peste mieii ucişi de puterile codrului. / …. Cai galbeni 
şi-adună seara din ierburi. / Mocnind subt copaci 
Dumnezeu se face mai mic / să aibă loc ciupercile roşii 
/ să crească subt spatele lui. /  În sângele oilor 
noaptea pădurii e vis lung şi greu.// Pe patru vânturi 
adânci / pătrunde somnul în fagi bătrâni. / Subt scut 
de stânci, undeva / un balaur cu ochii întorşi spre 
steaua polară / visează lapte albastru furat din stâni”. 
(În munţi). Crengile copacilor rupte de vânt sunt 
asemuite coarnelor de cerb schimbate o dată cu 
trecerea anilor: „ … Din păduri de somn / şi alte negre 
locuri / dobitoace crescute ’n furtuni / Ies furişat să 
bea / apă moartă din scocuri /…. //  Vânt a dat în 
pădure / să rupă crengi şi coarne de cerbi. / Clopote 
sau poate sicrie / cântă subt iarbă cu miile”. (Peisaj 
transcedental) 

Povestea sfântului care îl învinge pe balaur este 
redată în următoarele versuri: „Pe cal turnat în oţele / 
sfântul Gheorghe caută semne / de drum – şi în vânt / 
se oglindeşte pe rând / în ape sfinte şi rele. // Când 
numai umbră, / când numai om, / binecuvântă pânea 
pe câmpuri, / binecuvântă vinul pe dealuri, / loveşte 
pinteni de pom. // Mai tare strânge frâul de fier. / 
Fâlfâie peste şapte hotare / sălbaticul cer. / Sub 
planete galbene şi fără de lege / se opreşte şi nu 
înţelege: / calul şi-a pierdut potcoava de trei ori, / în 
urma lui copaci rămân / cu cuiburi goale subţiori”. 
(Drumul sfântului) Nesiguranţa omului, rătăcirile sale 
în a mărturisi sau nu credinţa, sunt redate astfel: 
„Arbori cu crengi tăgăduitor aplecate / fac scoarţă în 
jurul unui lăuntric suspin, / Pe toate potecile zilei / cu 
surâs tomnatic / se răzgândesc singuri / Cristoşi înalţi 
pe cruci de arin”. (Tăgăduiri) O mitologie arhaică 
apare în toamnă:  „Pe ceasul verde-al pădurii / 
otrăvuri uitate adie, / Cresc lângă ochiuri ciudate / 
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  brânduşi cu vieaţă târzie. // ….Mari turme cu clopote 
vin / prin amurgul gorunilor sferici / în codru stârnind 
ca un zvon / de trecute pierdute biserici. // Înalt 
unicorn fără glas / s’a oprit sre-asfinţit să asculte. / 
Sub bolţile-adânci mă omoară / pădurea cu tulnice 
multe”. (Septembrie) Perioada petrecută ca diplomat 
se regăseşte în poeziile în care apar arbori exotici: 
„Platanii suri şi cedrii ’n mare / seminţiile şi-adapă. În 
larguri vinetele brazde / se ’ntind subt pluguri mari de 
apă”. (Plajă) 

Animalul de circ, sau de vindecat oase  - ursul este 
regăsit aproape îmblânzit, în poezia:  „Se odihneşte 
subt prunii bisericii, adulmecă / arhaicul vânt. O fată i-
a pus ieri în braţe un crin./ ….Are-un mers larg, când 
purcede, ca de ’mpărat. / Chihlimbar – miez galben – 
poartă subt fruntea ’n apus. / Cu mânile – în stânga şi 
’n dreapta – pare că veşnic / şi-ar împărţi pădurile, ce 
le are în ţara de sus”. (Ursul cu crin) 

Oraşul medieval sau modern, îl face pe poet să-i fie 
dor de sat, de natură: „Intrata-n noapte ’n burg, fără 
de vamă. / Şi-i dat să ningă iar sub ore sure. / Tânjesc 
pe streşinile catedralei medievale duhuri de 
pădure”.(Anno Domini) 

Reînvierea naturii, înflorirea copacilor în primăvară 
este descrisă în următoarele două poezii: „Mocneşte 
copacul. Martie sună. / Albinele ’n faguri adună / şi-
amestecă învierea, / ceara şi mierea. // Nehotărât 
între două hotare, / cu vine trimise subt şapte ogoare, 
/ în văzduhuri zmeu, / doarme alesul, copacul meu. // 
Copacul meu. / Văzduhul îl scutură, Martie sună. / 
Câte puteri sunt, se leagă ’mpreună, / din greul fiinţei 
să mi-l urnească, / din somn, din starea dumnezeiască. 
// Cine vântură despre muncel / atâta lumină peste 
el? // Ca lacrimi – mugurii l-au podidit, / Soarele, 
soarele, de ce l-ai trezit?”. (Trezire) 

„Bucură-te floarea mărului, bucură-te! / Uite în 
preajmă-ţi pulberi de aur / ca un nor în aer!/ …. 
Bucură-te, floarea mărului / şi nu te speria de rod!” 
(Bunăvestire pentru floarea mărului) În versuri 
minunate sunt redate roadele pomilor fructiferi: „ – 
Negrule, cireşule, / gândul rău re ’mprejmue. / 
Jinduiesc la taine coapte / guri sosite ’n miez de 
noapte”. (Belşug). Simbolul arborelui sacru din folclor 
este descris astfel: „Subt ursa mare, surpat de bureţi, / 
neatins de om, neajuns de ereţi, / bătrân, bătrân, în 
imperiul meu / bradul bărbos străjuieşte mereu. // 
Lichene şi bube şi viespi îl cuprind, / Păienjenii sfinţi 
prin cetini se ’ntind, / La un veac, tot la un veac, din 
înalt / mi-l loveşte în creştet fulgerul alb. // Stă între 
zodii şi ţară un brad. / Sărutate de fulger – crengile 
ard, / Dar iată, se scutură numai de scrum, / şi 
flamura-i nouă şi fără de-ajun! // Mistreţul poveştilor 
iar şi iar / încearcă de scoarţă prăsele de var. / Şi făr ’ 
de-asfinţit în imperiul meu / tânărul brad străjuieşte 
mereu.” (Cântecul bradului) 

Departe de ţară, poetul nu uită simbolul bradului – 
arborele sacru regăsit în pin aici alături de palmieri: 
„Casele cresc în pădurea de pini / albe sau ca şofranul, 
/ lucind pe coline. / Mai potolit oceanul / mângâie 
locul sorin. / Largul prieşte nălucilor line. // Cu crestele 

’n arc, doar bătrânii palmieri / se mai leagănă încă / 
întârziaţi în furtuna de ieri”. (Estoril). Filozofului Vasile 
Băncilă, contemporan cu el, Lucian Blaga i-a dedicat 
următoarele versuri: „Frunză verde, dragele / linele 
colinele / strâng de sus luminile. / Ape cântă, largele. 
// Trec pe drum copitele / şi prin gând ispitele. / 
Pasărea din inişte / sparge bolţi de linişte. // Chiparoşi 
ca fusele / ’n toate cimitirele / ne abat privirile / către 
inimi – dusele. // Neclintite-s morile, /  gândul, 
sarcofagele, / frunza şi catargele, / Ard în lume orele”. 
(Coasta soarelui) 

În finalul volumului de versuri capitolul „Inedite” 
din care citez: „Lângă sat iată-mă iarăşi, / prins cu 
umbrele tovarăşi. // Regăsindu-mă pe drumul / 
începutului, străbunul. // Câte-s altfel – omul, leatul! / 
Neschimbat e numai satul, // dup’ atâţi Prieri şi 
toamne /  neschimbat ca Tine, Doamne. // Aur scutură 
alunul. / Fluier zice. Cade fumul. // Greierii părinţilor / 
mulcom cântă, mulcom mor. // Cu aroma-i ca veninul 
/ aminteşte – mi – se – arinul. // Mult mă mustră 
frunza ’ngustă. / Vântul lacrima mi-o gustă”. 
(Întoarcere)  

„În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn/ 
cum bate ca o inimă un clopot/ şi-n svonuri dulci / îmi 
pare/ că stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de 
sânge. // Gorunule din margine de codru, / de ce mă-
nvinge/ cu aripi moi atâta pace, / când zac în umbra ta 
/ şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă?// O, cine ştie? – 
Poate că / din trunchiul tău îmi vor ciopli / nu peste 
mult sicriul, / şi liniştea/ ce voi gusta-o între scândurile 
lui, / o simt pe semne de acum: / o simt cum frunza ta 
mi-o picură în suflet - / şi mut / ascult cum creşte-n 
trupul tău sicriul, / sicriul meu, / cu fiecare clipă care 
trece, / gorunule din margine de codru” (Gorunul). 
Gorunul, falnicul copac al pădurilor transilvănene, este 
un copac mitic. Această poezie aflată printre primele 
din volumul parcurs. Face parte din capitolul 
„Poemele luminii”,  am trecut-o ultima dintre cele 
citate deoarece face trecerea spre copacii din proza lui 
Lucian Blaga (atât cât voi parcurge până la data limită 
a concursului din acest an). Gorunul este “stăpânul 
pădurilor”, cu trunchiul reliefat, peste care furnici, 
rădăşti, alte insecte se plimbă ca nişte cavaleri în 
armuri. În adâncul copacului sunt unicorni, o populaţie 
stranie străbate seva răşinoasă. Gorunii sunt turnuri, 
mânăstiri, clopotniţe. În accepţiunea sa, Blaga a 
transformat gorunul într-un copac mitic, exprimând un 
univers mitologic şi mai apoi un monument istoric. 
Fără o biografie sau localizare precisă, cu atribute 
istorice şi eroice, gorunul este sigur unul 
transilvănean. Astfel drama despre Avram Iancu 
începe într-o pădure de goruni. Popa Păcală spune 
despre Avram Iancu că a fost ales “Vlădică al 
pădurilor şi gorunilor” iar prin descinderea în 
mitologie este frate cu “Zamolxe păduratecul”, cu 
“omul de pădure trac” al lui Vasile Pârvan. Avram 
Iancu se  închină “Mumei pădurii”. “Muma pădurii,  
Ioane? Sfînta cu zbîrcituri şi cu noduri ca salcia bătrînă. 
Să nu mă înjuri niciodată de Muma pădurii, că-I iei 
numele în deşert – ai înţeles Ioane? Că la Muma 
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  pădurii paznica lemnului, sfânta ciuberelor, norocul 
moţilor, de ea avem ce avem: eu fluierul, voi cetina şi 
frunza verde…”. (Avram Iancu). „Ne rămase de la 
moşul Simion Blaga, care fusese pe vremuri, până la 
1870, preot în sat. Către uliţă, de o parte şi de alta a 
ogrăzii, erau două grădiniţe împrejmuite cu stâlpi de 
zid şi de gard – una cu flori, cealaltă, mai mică şi chiar 
în faţa casei – cu straturi sterpe: aici se ofilea în 
permanenţă un pin, de sub care culegeam adesea 
acele căzute, gălbui, înmănuncheate la un capăt, ca 
nişte ţânţari cu cinci lungi picioare. În aceeaşi grădiniţă 
se înalţă uriaşul castan, ce copleşea cu coroana lui 
toată casa. Bănuiam, sub scoarţa castanului, lăcaşul 
unui duh legat în chip misterios de destinul casei şi al 
familiei (castanul avea să se stingă de altfel, mai 
târziu, tocmai în anul când murea şi Tata).  (Hronicul şi 
cântecul vîrstelor). 

„După douăzeci de ani trec iarăşi pe aceleaşi uliţi 
unde-am fost prietenul mic al ţărânii din sat. Nimeni 
nu mă cunoaşte. Vîntul, el singur, sau plopul de aur. 
Plop înălţat de un fir nevăzut asemenea fusului….” 
(Sat natal). 

Călătoria în munţi, a întregii familii Blaga este 
descrisă în povestirea următoare: „Zăream pentru o 
clipă Şurianul prin neguri, sfîşiate de-o ochire a 
soarelui, în depărtare. Vîrful se ascunse apoi iarăşi 
după alte coarne de munţi. În curând însă îl vom lua 
pieptiş, şi uriaşul nu va mai scăpa de noi, decât dacă se 
va scutura. Brazii scădeau, se făceau tot mai mici, pe 
urmă mărunţi. Îi reteza aerul prea subţire.Cei mai 
avansaţi pe înălţimi erau chirciţi, nişte pitici 
monstruoşi. Răsărea aici din vînt, ţinutul tuns al 
coniferelor minuscule. …” (Peisaj şi amintire). Tatăl 
său bolnav rămîne în munţi unde aerul este mai tare, 
iar poetul îşi aminteşte un trist şi sacru ritual: 
întoarcerea din munţi a părintelui său preotul Isidor 
Blaga,  pe pat de cetini, spre a fi „coborât lângă 
rădăcinile plopilor din faţa bisericii”. Tot de un copac 
este legată o altă amintire importantă copilăriei sale:  
„…într-un ceas de singurătate, prinsăi a căuta 
biblioteca Tatii. Aflai, printer altele, nişte colecţii vechi 
de-ale Convorbirilor literare, de prin anii cînd Tata era 
june. Am scos din raft un volum, m-am dus în grădină, 
m-am întins sub un măr pătul. Răsfoind, descoperii un 
fragment din Faust, în traducere. L-am citit. Era mare 
scena………..Aceasta a fost lectura decisivă ce a 
deşteptat în mine, la vîrsta de 13 ani, cea mai 
nesăţioasă patimă a cititului”. (Peisaj şi amintire) 

Între versuri şi proză caut cu nerăbdare cuvintele 
pom, copaci, pădure. Eseul „Patriarhul pădurilor”  
Lucian Blaga îl scrie în Lisabona, unde a fost diplomat 
timp de 12 ani. „Om de pădure sunt şi-mi place 
frunza, / Dar în pădurea de pini, de la Estoril, / sub 
soarele torid, / o umbră nu găseşti printre lumini, / să 
te apere de raze. / Aici izvoarele nu se deschid. / 
Vânturate de mori de vânt, / miresmele fierbinţi nu se 
deschid. / Vânturate de mori de vânt, / miresmele 
fierbinţi ucid./ o clipă mă amăgesc / cu Oceanul care 
se vede în zare, / dar umbră nici apa nu are să-mi 
învelească inima bolnavă. / Să-mi învelească inima 
bolnavă, / mi-ar trebui de-aiurea dezmierdare / multă 

– rourata slavă, / a Vlăhieie (codrul) deasă, largă, / 
reavănă dumbravă”. În acest timp dorul de ţară l-a 
alinat cu scrierile lui Mihail Sadoveanu, „Aproape 
singurul lucru ce-l dusesem cu mine din ţară, ca un 
miez de basm, şi singurul, care acolo, pe lângă golful 
Tagelui, îmi ţinea loc de dumbravă, de humă 
românească, de codri, de baci, de gornici, de 
sălbăticiuni şi de vânt vrăjit, erau cărţile lui Mihail 
Sadoveanu. Încă de pe atunci şi poate că şi de mai 
înainte, Mihail Sadoveanu era pentru mine Patriarhul 
Pădurilor” iar patriotismul se găseşte în rândurile 
următoare: „Oameni de pădure au fost pe vremuri, 
aşa ni se spune, dacii; oameni de pădure purtând în 
stema seminţei lor zimbrul, au fost apoi strămoşii 
noştri”.  

În discursul de recepţie în Academia Română  
intitulat “Elogiul satului românesc” Lucian Blaga 
compară copilăria petrecută în sat cu cea petrecută la 
oraş. “La sat copilăria e o vîrstă autonomă, care 
înfloreşte pentru sine. Omul crescut la oraş parvine să 
înţeleagă sau să se prefacă a înţelege cauzalităţile 
împrejmuitoare, dar el nu face personal niciodată 
experienţa vie a lumii ca totalitate, adică o experienţă 
muiată în perspective dincolo de imediat şi de sensibil. 
A trăi la oraş înseamnă a trăi un cadru fragmentar şi 
limitele impuse la fiecare pas de tînduielile civilizaţiei. 
A trăi la sat înseamnă a trăi în zarişte cosmică şi în 
conştiinţa unui destin din veşnicie”.  Din această 
prelegere  îmi permit să redau un fragment în care 
copacul, prunii au un rol mult mai important chiar 
dacă este atribuit la o joacă de copil. “...Nu aveam mai 
mult de şapte ani. Eram vreo cinci băieţi, toţi cam de 
aceeaşi vîrstă; stam în cerc, calmi, în mijlocul uliţei, pe 
înserate. Nu mai ştiu în ce legătură s-a întîmplat ca 
unul să arunce întrebarea: “Cum o fi cînd esti 
mort?”......O fetiţă, prietenă de joacă, se căţăra în 
prunii cimitirului, crescuţi din morminte. Spunea 
sărind că vrea să vadă ce “gust au morţii”, şi încerca 
prunele. Când muşca dintr-o prună amară, spunea că 
mortul de la rădăcină trebuie să fi fost rău. Când 
nimerea în alt pom o prună dulce, zicea că mortul de 
la rădăcină, trebuie să fi fost om bun.” 

Drumul meu s-a sfârşit. Nu mai am timp pentru alţi 
copaci, alte păduri. Citind aceste scrierile ale lui Lucian 
Blaga m-am simt bine. Întreaga creaţie este sub 
enigmaticul şi tulburătorul mister ca în poveştile 
mitologiei româneşti. Poezia, povestirile, discursul 
chiar m-au purtat în atmosfera trecutului, apropiindu-
mă de autor pe calea intuitivă şi plastică. Drumul meu 
prin pădurile scrierilor lui Blaga l-am redat în cele de 
mai sus fără pretenţia unei rigori ştiinţifice, de aceea 
mi se pare natural, lipsit de exigenţele unei exprimări 
sofisticate; înţelesurile sunt adânci.  Nu ştiu tu 
cititorule, ce - ai înţeles, nu ştiu tu cititorule ce simţi, 
nu ştiu dacă tu cititorule ai devenit curios să cauţi 
copacii, iubirile, florile din scrierile lui dar eu, mă simt 
ca Blaga copil, sub mărul pătul: dornic să citesc tot ce 
mi-a rămas necitit de la acest scriitor. Prin acest 
demers am primit „cea mai nesăţioasă patimă – a 
cititului”.  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

LUCIAN BLAGA – DE LA INDRA LA 
NIRVANA 

 
Motto: 

„Mântuirea se dobândeşte totdeauna 
prin adevărata cunoaştere.” - Lucian Blaga 
  

„Religie şi spirit” este unul dintre cele trei volume 
din „Trilogia valorilor” alături de „Artă şi valoare” 
(1939) şi „Ştiinţă şi creaţie” (1942). Volumul a apărut 
pentru prima dată în anul 1942, la Sibiu, la Editura 
„Dacia Traiană”. Pentru studiul de faţă am folosit 
reproducerea în facsimil realizată la Editura Semne din 
Bucureşti. 

Am ales să scriu despre studiul „De la Indra la 
Nirvana”, cuprins în volumul „Religie şi spirit”, 
deoarece m-a fascinat afirmaţia lui Lucian Blaga, din 
introducere, „ne propunem să arătăm cum se 
construiesc valorile religioase ale spiritului uman”. 
Fiindu-mi stârnită curiozitatea, am studiat cu atenţie 
primul eseu al volumului şi am hotărât să sintetizez 
câteva dintre ideile exprimate de autor. 

Încă din introducere, Lucian Blaga susţine că 
fenomenul religios poate fi studiat din perspectivă 
filozofică, din perspectivă empiric-ştiinţifică şi din 
perspectivă teologică. 

Perspectiva teologică porneşte de la ipoteza că o 
religie este superioară celorlalte. Teologul acceptă că 
poate exista şi o altă religie superioară alături de cea 
adoptată de el atunci când cea acceptată nu repetă 
conţinutul religiei adoptate. Teologul consideră 
privilegiată religia sa datorită unei revelaţii de natură 
divină. 

Lucian Blaga optează pentru perspectiva filozofică, 
ce permite abordarea religiei după orice metodă care 
a existat de-a lungul timpului în gândirea filozofică. De 
asemenea, susţine ideea că filozofii şi teologii pot 
ajunge uneori la aceleaşi rezultate, că filozofia şi 
teologia pornesc de la premise constructive, aceasta 
fiind o trăsătură comună. Diferenţa de abordare dintre 
filozofie şi teologie constă în faptul că teologia „pleacă 

de la un corp întreg foarte amplu”, iar filozofia 
porneşte de la un minim considerat suficient. Teologia 
are o doză de dogmatism, în vreme ce filozofia are o 
doză de scepticism. 

Titlul volumului este explicat de autor care afirmă 
că religia este cercetată în cadrul spiritului uman, prin 
acesta înţelegându-se „spiritul uman creator de 
cultură”. 

Volumul urmăreşte varietatea fenomenului 
religios, definirea religei, evidenţierea importanţei 
factorilor stilistici pentru constituirea valorilor 
religioase şi, nu în ultimul rând, dovedirea că 
misticismul este parte componentă a ordinii umane. 

În prima parte, intitulată „De la Indra la Nirvana”, 
Lucian Blaga afirmă că viaţa spirituală a Indiei „a 
crescut în devălmăşie”4, că gândirea indică a păstrat 
de-a lungul mileniilor o legătură cu trăirea religioasă 
aşa cum nu au făcut-o gândirea grecească sau 
gândirea europeană în ultimele secole. Este realizată o 
comparaţie între cele trei tipuri de gândire. În vreme 
ce gândirea grecească este autonomă, ca la Plotin sau 
Proclos, gândirea europeană este „prefaţată de-o 
foarte lungă perioadă de cugetare aservită, precum se 
ştie, cu totul teologiei”.  

Gândirea indică nu este nici autonomă, nici 
aservită, ci trăieşte în simbioză cu religia, fiind un 
fenomen promovat de două împrejurări, şi anume: 
omul religios nu se teme de erezie, iar cel filozofic nu 
se crede unic. În Europa medievală, biserica apuseană 
a interzis filozofilor să fie altceva decât „servitori ai 
teologiei”, aceasta conducând la situaţia ca religia şi 
filozofia să se ocolească sau să se combată. 

Este adusă în discuţie cea mai veche formă de 
religiozitate cunoscută, aceea a omului rigvedic, care 
credea într-o mulţime de divinităţi, dintre care Indra 
este regele zeilor, ce are un ajutor preotesc de rang 
înalt, o zeitate-preot, un Brahmanaspati. „Acest 
Brahmanaspati este în lumea zeilor, şi deci în toată 
lumea, supremul administrator al puterii magice, adică 
un prototip divin al preotului.” Acest preot realizează 
o magie rituală, o legătură ocultă între oameni şi fiinţe 
mitologice, prin care dobândeşte o demnitate 
superioară, fiind personificat într-o divinitate 
preotească. Numai Brahmanaspati deţine puterea 
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  magică, căreia nu-i rezistă nici zeii. Omul rigvedic nu se 
umileşte în raport cu zeii deoarece se crede în stare să 
înduplece rezistenţa divină prin puterea magică a 
preotului. 

A doua etapă a religiozităţii indice este delimitată 
convenţional prin textele brahmana, perioadă în care 
preotul îşi consolidează primatul social şi cere să fie 
respectat ca „om-zeu”. Cuvântul brahman 
desemnează acum însuşi „principiul divin, din care 
derivă lumea cu toate făpturile”. Sunt trecute în 
revistă aspecte ale evoluţiei semnificaţiei cuvântului 
brahman de la putere magică la principiu divin 
suprem. 

Comparând viaţa religioasă europeană cu 
începuturile religioase ale spiritului indic, Lucian Blaga 
identifică o serie de diferenţe. O trăsătură a gândirii 
religioase a Inzilor este „tendinţa de a depăşi 
diversitatea formelor şi de a ancora într-o unitate 
ascunsă, de natură metafizică.” Gândirea indică 
încearcă să explice fenomenele împrumutându-le o 
înfăţişare elementară, stihială. Spre exemplu, Indra 
este zeu al furtunii şi al războiului, un uriaş ce 
depăşeşte tiparele lumii. Agni este zeul focului, al 
vetrei familiare, al bunurilor gospodăreşti fiind un 
fenomen stihial prin înfăţişare. Vişnu este zeul 
multiform din care se nasc toate formele. 

Aducând în discuţie un studiu al ideologului Max 
Müller, Blaga explică modul în care s-a făcut trecerea 
de la politeism la monoteism, cu o etapă intermediară 
numită henoteism. Această etapă s-a caracterizat prin 
tendinţa omului de a atribui unui singur zeu însuşiri 
(atribute) ale altor zei, astfel că zeul invocat de 
muritorul de rând ar deţine toate atributele cumulate, 
care ar deveni, de fapt şi de drept, altor zei. În 
mitologia indică, zeii sunt consideraţi mai mult nişte 
stihii, de aceea însuşiri şi fapte ale unor zei se atribuie 
uşor altor zei. 

Conform ideologilor, a treia etapă a religiozităţii 
indice este epoca upanişadelor în care tendinţa spre 
elementar este accentuată şi în care ideea 
fundamentală se rezumă în cuvintele: „tat tvam asi” 
(aceasta eşti tu) şi exprimă „identitatea individului cu 
principiul divin”. 

Epoca upanişadelor mai este numită şi epoca 
textelor, iar formula fundamentală spune că 
„principiul divin este în fiecare ins.” Religia este 
întemeiată acum pe un raport între om şi principiul 
divin ce se regăseşte în fiecare persoană. Omul 
upanişadic aspiră către existenţa formată din 
confluenţa lui Atman (Sinele) cu Brahman 
(Dumnezeu). Omul este chemat să devină Brahman, să 
se identifice cu Dumnezeu. 

În viaţa spirituală a Inzilor, mitul reîncarnării 
(numită de Inzi „samsara”) este mai statornic decât 
ideea Divinităţii. Inzii cred că sufletul omenesc se 
poate reînarca într-o fiinţă superioară, sau în una 
inferioară, felul reîncarnării fiind determinat de 
faptele din timpul vieţii. În upanişadele cele mai vechi 
este redată ideea reîncarnării astfel: „sufletul omului 
săvârşind fapte rele devine prin aceasta rău, iar 

săvârşind fapte bune, el devine chiar prin aceasta 
bun.” „Sufletul se face asemenea faptelor sale, încă 
din viaţa terestră, încât la reîncarnare el nu trebuie 
decât să îmbrace haina sau trupul ce i se potriveşte.” 
Încetarea reîncarnării este un ideal, identic cu 
salvarea, şi poate fi obţinut „prin cunoaşterea 
identităţii dintre om şi Dumnezeu.” 

Potrivit lui Lucian Blaga, punctul central al 
doctrinelor din India, al convergenţelor şi 
divergenţelor de păreri este acela că „mântuirea se 
dobândeşte totdeauna prin adevărata cunoaştere.” 
Inzii oferă, aşadar, cunoaşterii (Sinelui) puterea 
suverană de a dezrobi pe om de sub legea reîncarnării. 

De asemenea, în upanişade se regăsesc ideile în 
jurul cărora s-au format sistemele de gândire şi 
doctrinele religioase ale Indiei, pe care Blaga nu le 
trece în revistă deoarece nu fac subiectul studiului. 
Totuşi, se opreşte asupra budismului considerat un 
fenomen religios paradoxal deoarece este lipsit de 
ideea divinităţii. În esenţă, budismul este „o metodă 
de eliberare din robia durerii, o metodă pe care 
oricine şi-o poate însuşi până la desăvârşita izbândă.”  

Autorul evidenţiază ideile de bază ale budismului 
considerat de unii o religie şi de alţii „o tehnică a 
nimicirii setei de viaţă”, comparându-le cu ideile 
upanişadelor. Conform doctrinei lui Budha, nimicirea 
setei de viaţă prin cunoaşterea adevărată a tuturor 
lucrurilor duce la mântuire, la înălţarea la starea de 
desăvârşire numită Nirvana şi la încetarea reîncarnării. 
„Nirvana este ultimul cuvânt al budismului, cum 
Brahman este ultimul cuvânt al upanişadelor.” 

În ceea ce priveşte religiozitatea mistică, Lucian 
Blaga afirmă că aceasta are la bază „realizarea unei 
stări de uniune, de contopire sufletească a omului cu 
principiul suprem. Acest principiu suprem poate să fie 
Brahman, Dumnezeul impersonal, ca în upanişade sau 
verdana, dar tot aşa şi golul metafizic sau nefiinţa ca în 
budism, precum şi alte adevăruri.” 

Misticii consideră starea mistică drept ultimul ideal 
religios, incomparabil şi de nedepăşit, o reală stare de 
uniune a omului cu principiul.  

În opinia lui Blaga, starea mistică este partea 
componentă a vieţii spirituale, purtând „totdeauna 
pecetea categoriilor stilistice proprii epocei, regiunei şi 
persoanei, în care îi este dat să se realizeze.” 

Misticul are credinţa iluzorie că el se ridică 
deasupra celorlalţi oameni. Spre exemplu, chinezul 
Lao-Ţe şi europeanul medieval Meister Eckhart lasă 
impresia că vorbesc în numele unei stări excepţionale. 

Pentru mistica brahmanică, starea de uniune a 
omului cu principiul are loc între on şi Brahman-
Dumnezeu, iar pentru mistica budistă uniunea are loc 
între om şi golul metafizic.  

Pentru a ajunge la starea mistică se foloseşte o 
tehnică specială dezvoltată în India, mai ales în 
practicile yoghine. Yoga este un sistem filozofic care 
dezvoltă practici extatice, care promovează asceza, 
concentrarea, contemplaţia, adâncirea.  

Doctrina Yoga a promovat suspendarea funcţiilor 
substnţei gânditoare, abstinenţa, curăţenia spirituală, 
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  retragerea simţurilor de la obiecte, meditaţia şi 
cufundarea în supremul adevăr. Yoga îmbogăţeşte 
psihologia umană urmărind „crearea stării de extaz, 
de cufundare în obiect, de contopire cu preţiosul 
adevăr.” 

Psihologia europeană întemeiată pe experimentul 
natural a făcut posibilă cucerirea lumii pe plan 
material, în vreme ce Indul s-a bazat pe experimentul 
psihic şi cucereşte lumea pe plan spiritual, prin 
retragere din ea. Experimentele yoghine produc stări 
psihice şi spirituale excepţionale, de aceea trebuie 
făcute cu mare atenţie, gradual. Prin urmare, doar 
spiritul indic are ca deziderat permanenta stare de 
uniune, de identificare a omului cu Principiul. Starea 
mistică a Inzilor se realizează printr-un efort susţinut, 
serios, prin metode complexe şi nu durează doar un 
moment, ci aspiră la permanenţă. 

Lucian Blaga încheie acest studiu concluzionând că 
starea mistică a spiritului indic se caracterizează prin 
„permanenţa virtuală a stării mistice, pe temeiul unei 
legitimităţi metafizice, şi prin retragerea totală din 
orizontul lumii date.” 

Prof. ALINA CERBU 
Liceul Tehnologic Mihai Novac Oravița 

Premiul II la faza județeană a Concursului Național  
Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!  

CONTRAST ÎN PICĂTURI 
 
Ploaia spală răni și oferă iertare 
Iar finalurile sunt plăceri în poze neclare. 
Orașul pictează contraste când miroase a sulf și verde 
Și salcia se oglindește în bălți când frumosul ne pierde. 
 
Interludiile printre betoane și aleile străvezii 
Sunt metamorfoze din copilării spre ani gri. 
Uitarea prezentului prezentabil în favoarea unui trecut 
Rămâne „ciob de oală spartă” ironizând nemodelatul 
lut. 
 
Dar uităm să mai simțim, uităm să ne drogăm cu aer, 
Să fim noi și să uimim amețindu-ne cu apă; 
Uităm să iubim și numim modestul – fraier 
Dar pământul ne iartă, încă ne primește iar apoi ne 
dezgroapă. 

 

 
ALBASTRU, VERDE ȘI RECE 

 
Vedeam Albastru și rece  
Cu miros de iasomie și vin,  
Cu trăirea departe  
În nuanța nicăieri.  
Și zburam  
Târât de val și tumult  
Înspre mine,  
Voi, și liniștea infinită. 
 
Ieri, nu avea Culoare sau noimă,  
Azi avem noi, dar Azi e moină!  
 
Aud vioara,  
Porumbescu îmi arată drumul,  
Și mă preling ca cerneala în stihuri,  
În sticla trimisă pe mare.  
 
- Funebru marș, întărește-mi pașii  
Că drumul e lung și anevoios  
Și nu vreau să mă scufund!  
Și n-am să mă scufund - 
 Viața-mi zâmbește. 
 

 
 

Elev FLORUȚ OTNIEL CURACIUC  
Liceul de Arte Sabin Păuța Reșița  

Premiul I la faza județeană a Concursului Național  
Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor! 
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F-R-I-E-N-D 
 

Îi priveam ochii... Triști, nu doreau să se ridice 
spre cineva. Pare că și tăcerea avea muzica ei, iar 
acum dansul părea frenetic. Numai cele două priviri au 
rămas împietrite, una spre pământ, iar cealaltă 
căutând cu disperare o salvare. Ritmul era susținut de 
oamenii ce treceau grăbiți și nepăsători, căutând 
fiecare salvare pentru propria-i persoană. 

I-am observat și băgăjelul mic, adunat într-un 
fel de sacoșă. Îl strângea cu mâinile amândouă la 
piept. De acolo iese un căpșor de ursuleț. Era jucăria 
ei. Ochii  ca murele au lăsat să se rostogolească pe 
fața măslinie cristale ce se înnoadă în bărbie.  

Am întins mâna spre mâna ei. S-a ferit..., dar 
și-a ridicat privirea spre mine. Am înclinat capul într-o 
parte de parcă vroiam să-i iau cu mine privirea. A 
ezitat puțin, apoi a prins curaj. M-a atins temătoare cu 
vârful degetelor, iar apoi eu i-am prins într-o atingere 
ușoară câteva degete. 

Am zâmbit. A încercat și ea. Era în continuare 
neîncrezătoare. Cuvintele mele în engleză nu au 
schimbat cu nimic situația. Mă privea curioasă, eu 
continuam să vorbesc. Cred că i-a plăcut vocea mea, 

căci mă asculta cu atenție în cele din urmă. De-o dată 
mi-a apucat mâna și nu știam de ce... Dar a rostit rar: 
F-R-I-E-N-D? Mi-am dat seama. Rostisem acest cuvânt 
și a înțeles. M-am oprit. M-am întors spre ea și am 
luat-o de umeri și am rostit tare de tot: Yes, F-R-I-E-N-
D! Apoi am strâns-o cu putere în brațe. Nu i s-a mai 
întâmplat asta de mult, aveam să aflu mult mai târziu, 
după ce mama și tata au hotărât că poate veni pe la 
noi din tabăra de refugiați și când am aflat despre 
destinul tragic al părinților  și al fratelui ei. Pieriseră în 
valurile înspumate ale mării. Ea a scăpat printr-o 
minune, a fost singura cu colac de salvare din familie. 

Stăm în bancă împreună. O ajut să învețe 
limba română. Va da și examenul pentru cetățenie așa 
că învățăm și geografie împreună.  

Am aflat și de ce poartă acel văl pe cap, una 
din curiozitățile mele. Și ce dacă?! Am o prietenă mai 
specială! Cred că fiecăruia dintre noi îi place ceva 
deosebit. Mie această prietenie... 

 
Elevă ALEXANDRA  AVRAMESCU-DRĂNICEANU  

Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 
PREMIUL I-proză  la  Concurs Județean de creație 

literară și plastică Copiii, mesagerii păcii 
 

 

FIRE DE NISIP 
 
Am prins rădăcini, mi-au crescut și crini 
Și am înfășurat viața pe tulpini de arini. 
Și moartea plânge: de azi nu mai călcăm strâmb, 
Dansăm cu străini în intersecții și semafoarele râd. 
 
Și luna clipește și universul zâmbește 
Și ateul iubește și pământul trăiește 
Și apa vuiește, acompaniază un pește 
Pentru răsărit pe creste, o armonie ce crește. 
 
Reverențe naturii și-n veci tuturor 
Caci soldatul căzut e un pământ roditor. 
Dau mâna cu zeii și iau loc între stele 
Când simplitatea-mi dă sânge ce-aleargă-n artere. 

 
Suntem fire de nisip – diamante în soare de vară 
Și visarea necuprinsă în avioane ce zboară. 
Într-un spectacol recreaţionist suntem gust de pară; 
În copaci înfloriţi suntem pace ce n-o să dispară. 
 
Suntem astăzi și ieri, mâine și mereu, 
Acum și aici, artiști și copii agăţaţi de zmeu. 
Iar umbrele ne adoră când ieșim în lumină 
Ca suflete vechi ce s-au spălat de rugină. 
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 GÂND 
 
Am dat în mintea arşiţei  
Şi-am început să ard în iubire. 
Am dat în mintea ploii 
Şi-am început să picur lacrimi de simţire. 
În mintea vântului turbat am dat 
Şi ziduri de granit am dărâmat… 
Am dat şi-n mintea bobului de mei 
În cap am început să încolţesc idei, 
Dintr-o idee, un adevăr firav a răsărit 
Şi a crescut un gând imens şi nesfârşit… 
Născut din arşiţă şi soare 
Suflat de vânt, udat de ploaie, 
Cu-o viaţă-ntreagă ca răgaz 
Să ardă-n pară spiritul meu treaz. 

  

CUVÂNT 
 

Din prima geană de lumină, 
Clipind sfios şi tremurând, 
De când te naşti şi pleci în tihnă, 
Te naşti cuvânt. 
 
Iar când îţi chemi iubita-ţi mamă 
Cu glas nesigur, murmurând, 
Chiar de-i rostit întâia oară, 
Rosteşti cuvânt. 
 
Şi în vâltoarea tinereţii, 
De-înoţi cu ochi de vis în gând 
Deasupra valurilor vieţii, 
Visezi cuvânt. 
 
Şi când din lume te petreci, 
Tot ce-i sămânţă pe pământ, 
Se naşte să rămână-n veci 
                              Cuvânt.  
 

Prof. ADRIANA  RUSU 
Cenaclul literar Virgil Birou Anina 

 
 

 
 

SCURTǍ AUTOBIOGRAFIE 
... Sunt învǎţǎtoare de meserie, ... de vreo 20 de 

ani. Copiii mi-au ales drumul în viaţǎ – este deviza mea 
şi titlul dintr-un concurs din Revista Draga mea 
învǎţǎtoare, concurs la care am participat şi am 
obţinut Premiul special, o sumǎ consistentǎ de bani la 
vremea aceea. 

Sunt detalii importante.... dar acum am sǎ scriu 
în câteva cuvinte despre activitatea mea literarǎ. 

Cochetez de mulţi ani cu poezia, adicǎ de pe la 
vârsta de 12 ani, când elevǎ fiind la Steierdorf-Anina, 
dirigintele meu, regretatul profesor de limba românǎ, 
Dumitru Niţoiu, m-a luat cu dumnealui sǎ mǎ prezinte 
poetului Gheorghe Azap. Atunci n-am înţeles eu prea 
multe, însǎ acum pot sǎ spun cǎ aceasta m-a marcat 
pentru toatǎ viaţa mea... 

Tot de pe atunci, am devenit cea mai tânǎrǎ 
membrǎ a Cenaclului Virgil Birou şi încet, încet, pana 
mea a prins aripi. 
Am publicat în Revista Arcadia, în Jurnalul de Anina, 
dar nimic care sǎ se ridice la rangul de poezie 
“profesionistǎ”. Fiecare poezie de-a mea are o 
poveste şi fiecare poezie de-a mea este “debutantǎ”, 
dacǎ-mi permiteţi sǎ folosesc acest termen eufemistic. 

Îmi place mult şi filozofia, aşa cǎ am scris şi 
câteva eseuri, dar revelaţia a venit atunci când, la 
aniversarea a 7 ani de la înfiinţarea postului Radio 
Reşiţa, dragostea mea, am obţinut toate cele 4 premii 
oferite, iar domnul Doru Dinu Glǎvan – directorul de 
atunci al postului de radio - mi-a fǎcut şi o propunere 
generoasǎ de angajat şi colaborator permanent. 
Bineînţeles cǎ am refuzat-o, pentru cǎ aşa cum am 
scris deja, copiii mi-au ales drumul în viaţǎ! 

Vorbesc de foarte multe ori în rime, prin urmare 
cred cǎ şi elevii mei mǎ moştenesc şi deseori 
compunem poezii proprii, din care ne inspirǎm în 
activitatea noastrǎ şcolarǎ. Am avut şi tentative de 
creare a unei reviste a şcolii şi chiar crearea unui post 
intern de emisie prin staţie-radio cu circuit închis, care 
i-ar încânta pe copii în pauze şi nu numai, mǎcar şi 
pentru diversitatea activitǎţilor şcolare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUSU ADRIANA,  
nǎscutǎ la  19 august 1967, în comuna Rǎchitoasa - 

Bacǎu, profesor pentru învățământul primar  
la Școala Gimnazială Steierdorf,  

structură la Liceul Mathias Hammer Anina 
 

 


