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Invitație la lectură: Dan Lungu Fetița care se juca de-a
Dumnezeu

Dragi elevi, vreau să vă invit să lecturați un
roman al unui scriitor contemporan, Dan Lungu.
Dan Lungu este directorul Muzeului Literaturii
Române din Iași, dar și un prolific prozator
contemporan. Dintre romanele sale amintim ,,Raiul
găinilor (fals roman de zvonuri și mistere)” (2004),
,,Sunt o babă comunistă!” (2007), ,,Cum să uiți o
femeie” (2009). Romanele sale au fost traduse în
franceză, germană, italiană, spaniolă, poloneză, slovenă,
maghiară, bulgară, greacă, norvegiană și turcă.
Romanul ,,Fetița care se juca de-a Dumnezeu” a
apărut în anul 2014 la editura Polirom.
Romanul prezintă fenomenul des întâlnit în România postcomunistă al emigrației
temporare. Prin intermediul Rădiței, o elevă de școală primară, și al Letiției, o fostă
educatoare, autorul analizează într-un roman emoționant și plin de umor acest fenomen social
tot mai des întâlnit în societatea românească.
Letiția este o mamă devotată care-și iubește mult cele două fiice, Mălina și Rădița.
Pentru a le putea oferi mai multe lucruri celor două fiice, aceasta se mută temporar împreună
cu soțul, Vali, acasă la părinți și închiriază apartamentul în care locuiau în oraș. Curând,
conștientizează că acest lucru nu este suficient și pentru a-și scoate familia din impasul
financiar, hotărăște să plece la muncă în străinătate pentru câteva luni. Cu ajutorul unei
cunoștințe , Letiția ajunge la Roma și o îngrijește pe Nona, bătrâna familiei Bosse. Letiția
trăiește o multitudine de sentimente la Roma de la umilință, neîncredere, dor, teamă, până la
gratitudine pentru Nona, cea care descoperă că tânăra româncă este foarte corectă și cinstită,
dar are și o educație solidă, deoarece poate conversa cu ea în limba franceză. Cele câteva luni
preconizate se tot lungesc, planurile de viitor ale familiei suferă mereu schimbări, iar efectele
secundare ale plecării se dovedesc imprevizibile.
Datorită neînțelegerilor cu socrii, Vali se mută în oraș la apartament împreună cu
Mălina, iar Rădița rămâne în grija bunicilor. Autorul analizează cu gingășie gândurile și
sentimentele Rădiței. Aceasta a fost foarte atașată de mamă și de aceea suferă cel mai mult
atunci când Letiția pleacă în Italia. Rădița îi duce dorul mamei și încetul cu încetul trăsăturile
Letiției se estompează în mintea fetei care nu-și mai amintește decât mâinile mamei. Rădiței i
se pare odată că o vede pe mama în oraș și este dezamăgită că aceasta nu o mai recunoaște.
Bunicii sunt îngrijorați de manifestările Rădiței care se închide în sine, neștiind că aceasta
adună pe ascuns bani într-o cutie goală de bomboane pentru a ajunge în Italia.
Finalul romanului și de ce a intitulat Dan Lungu romanul astfel, vă las să le descoperiți
citind cartea.
Prof. Hărduţ Adriana

Mă sting

Vorbele mă dor, strig după ajutor, toți trec nepăsători, mă sting ușor…
Șapte dimineața. Soare rece, cer cenușiu, aceeași oameni grăbiți spre servici de când
mă știu. Înștiințări de plată, rate și somații, le pot citi în ochii bătrânilor din stații.
E aproape un cerc vicios, că toate-s întoarse pe dos, sunt ca niște haite… te vor jos, un
loz norocos, și un os neros. Toți vor să fie cu orice preț regi pentru o zi, cu riscul că poate
acea zi nu va veni.
Și familia-i unită doar de griji și de nevoi; cum să-i ajute pe alții când ei trăiesc în
noroi. Plutim pe-același vapor, dar ei le văd pe ale lor, i-a înrăit probabil frigul de la copii din
dormitor. Eu am înțeles dar văd în jur doar naufragiați și eu mă număr printre cei de lume
abandonați. Și dacă Dumnezeu e TATĂ peste atâția TAȚI, TU de ce nu întinzi o mână că doar
suntem FRAȚI?
Vorbele mă dor, mă uit în ochii lor, toți trec nepăsători, mă sting ușor…
Spune-mi dacă tu te-ai întrebat vreodată cine ești, cum te văd toți cei din jur și în ce
lume trăiești; ei bine, ar fi cel mai potrivit să-i privești exact așa cum vrei să fii privit…
Totul e un cataclism, condus de egoism parcă pare rupt dintr-un număr de iluzionism,
alte fețe-n oglindi te înjură printre dinți, te-ar arunca la sol, să pună monopol. Am sufletul gol
dar nu e idol. Și-ar vinde frații la alții, sunt în pericol. Hei,… la anii mei văd fețe reci,
zâmbete seci, deci, … Oare ce o să văd pe la treizeci… Hitul cel mai mare e foșnetul banilor
pe care îl tot aud de-a lungul anilor….
Și acum dați-mi, vă rog, o rachetă, vreau să zbor să-mi caut locul pe altă planetă.
Vorbele mă dor, mă uit în ochii lor, toți trec nepăsători…
Autor: E. S.

Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, în vederea
facilitării inserției pe piața muncii
-

Membrii ariei curriculare Tehnologii

Vineri, 8 aprilie 2016, la Liceul Tehnologic „Crișan” din Crișcior, a avut loc întâlnirea
de lucru cu tema: „Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, în
vederea facilitării inserției pe piața muncii”.
La masa rotundă au participat agenții economici cuprinși în „Harta parteneriatelor”
școlii, membrii ariei curriculare Tehnologii, echipa managerială a școlii și reprezentanții
Inspectoratului Școlar Hunedoara, prin doamna inspector învățământ profesional și tehnic,
profesor Luiza Dana Cioară, precum și domnul consilier juridic Ion Nistor.

Au participat agenți economici care doresc să contribuie la școlarizarea elevilor din
învățământul profesional cu durata de 3 ani. Calificările profesionale propuse pentru anul
școlar 2016 – 2017, sunt următoarele: Brutar – patiser - preparator produse făinoase,
domeniul industrie alimentară, 1 clasă și calificările din domeniul mecanică, lăcătuș
construcții metalice și utilaj tehnologic, 1 grupă din 14 elevi și strungar, o grupă din 14 elevi.
Agenții economici participanți, care au solicitat ferm școlarizarea elevilor pentru
aceste 3 calificări sunt: CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ S.R.L, CRIȘCIOR, reprezentată de
manager Georg Hocevar, S.C. ANACONDA COM S.R.L, BRAD, reprezentată prin domnul
Raț Andrei, SC DANDY CAR PAN S.R.L., BRAD, reprezentată prin doamna Carmen Adam.
Pe lângă agenții
menționați au participat
și o parte din operatorii
economici la care elevii
efectuează stagii de
pregătire practică în
acest an școlar: SC
AVRAM IANCU SA
BRAD,
SC
HARYANA
AGROPAN
SRL,

BRAD, reprezentate de domnul Hărăguș Ioan; SC AUTOSERVICE GULEA SRL, BRAD,
reprezentată prin doamna Gulea Larisa; SC ȘERB BROTHERS SRL, CRIȘCIOR,
reprezentată prin doamna Sicoe Delia Ioana; SC LUCKY CAR IDEAL SRL ZDRAPȚI,
reprezentată prin domnul Dorin Todor.
Discuțiile au fost interactive și s-au axat pe următoarele aspecte:
Domnul Hărăguș Ioan, apreciază interesul elevilor pentru domeniile în care se
pregătesc și dorește o intensificare a instruirii acestora. De asemenea propune să se încheie
un contract între elevi și agentul economic, astfel încât după terminarea studiilor, elevii să
aibă obligația de a lucra minim 5 ani la agentul economic respectiv, în caz contrar vor plăti
școlarizarea.

Domnul Georg Hocevar a prezentat aspecte din domeniul divers de activitate al firmei
atât în țară cât și în străinătate. De asemenea este îngrijorat de scăderea populației active
calificate din firma lui, datorate vârstei de pensionare. Ca soluție propune formarea de
muncitori calificați pentru firma dumnealui.
Doamna Gulea Larisa, recomandă dotarea cabinetelor și a atelierelor școlii cu
echipamente moderne, necesare noilor cerințe de pe piața muncii.
Doamna Inspector Dana Luiza Cioara, consideră că sunt necesare implementarea unor
proiecte educaționale în care să fie implicați toți partenerii actului educațional.
Domnul Director Jurca Cosmin Florin apreciază impactul oferit de acordarea bursei
profesionale elevilor de la școala profesională.
Ședința de lucru a fost o punte de legătură între unitatea școlară și agentul economic.

Legenda lui Bruda
Prof. dr. Mirela Crâsnic
Pierdută în negura timpului, „Legenda lui Bruda” va fi restituită publicului abia în 1934,
noi regăsind-o într-unul dintre capitolele lucrării „Tragedia Aurului”, lucrare scrisă de către
Ioan Rusu Abrudeanu, autor prolific, originar din Ţara Moţilor, despre care Ioan Felea
spunea: „Cine va încerca să scrie istoria Ţării Moţilor nu-l va putea ignora pe Ion Rusu
Abrudeanu, unul dintre cei mai valoroşi şi fecunzi gazetari şi publicişti români”.
Ion Rusu Abrudeanu s-a născut în Abrud-Sat, în 2 decembrie 1870, ca fiu al lui Petru
Rusu, un luptător în legiunile lui Avram Iancu. Provenind dintr-o familie cu stare el a
beneficiat de şansa pe care o aveau în genere doar copiii bogaţi în Transilvania acelui secol,
şansa de a merge la şcoală. Va învăţa carte la gimnaziile din Brad, Sibiu şi Braşov, unde-şi va
lua bacalaureatul în 1888. Când perioada de formare şcolară s-a încheiat el se va întoarce în
zona Abrudului, unde va prelua afacerea familiei, devenind proprietar de mine la Bucium.
Dincolo de problemele legate de exploatarea băilor, Ion Rusu Abrudeanu s-a implicat în
culegerea informaţiilor legate de trecutul moţilor. Abilitatea, inteligenţa, curiozitatea, dar şi
talentul literar îl vor ajuta să se implice într-o activitate scriitoricească de anvergură.
S-a format ca scriitor în redacţia ziarului „Tribuna” din Sibiu, a fost redactor la „Timpul”,
la „Conservatorul”, apoi la „Adevărul”, iar după război s-a înscris în PNL şi a apărat
interesele moţilor ca deputat de Alba în perioada 1931-1932, perioadă marcată de greve,
şomaj şi sărăcie.
De unde a cules Ion Rusu Abrudeanu legenda nu ne dezvăluie. Nu ştim aşadar care este
sursa primară, când şi unde a auzit-o povestită pentru prima oară. Unii au afirmat că legenda
este o creaţie a imaginaţiei fecunde a lui Ioan Rusu Abrudeanu, deşi el nu îşi revendică
explicit calitatea de autor, aşa cum o face cu celelalte lucrări ale sale.
Legenda lui Burda este povestită cu talent, aşa încât pare mai degrabă o poveste adevărată
decât o legendă. Se spune că în anul 80 d. Hr Cotylus Bruda, un bijutier venit din apropierea
Pontului Euxin, devine stăpânul aluviunilor aurifere de pe Valea Roşiei şi de pe Valea
Abruzelului. Primise acest drept de exploatare de la regele Daciei.
Bruda a devenit în scurt timp un apropiat al tânărului rege Decebal, care preia tronul de la
unchiul său Duras în contextul în care romanii pregăteau invazia Daciei. Cum aurul se găsea
din belşug în zonă, Bruda va prospera şi îşi va construi în Abrudiom (Abrud), oraşul din
apropierea exploatării, un palat fastuos, al cărui model fusese copiat întocmai după modelul
unui palat din Grecia.
Legenda lui Bruda poate fi analizată din trei ipostaze, prima: cea a aurului care i-a atras pe
romani în Dacia şi pe getul Cotylus Bruda în Abrudiom, secundo: analiza se poate face din
perspectiva prăbuşirii Daciei care, deşi s-a apărat prin oamenii ei cei mai curajoşi, va fi
cucerită de către romani, iar prăbuşirea ei va fi urmată de prăbuşirea afacerilor lui Bruda, căci
instalarea administraţiei romane în Dacia şi interesul acordat de romani minelor de la Roşia
Montană este urmată, spune legenda, de preluarea palatului şi a minelor de aur pe care Bruda
le deţinea în zonă.
Cea de-a treia valenţă pe care legenda o are este de natură mistică, căci peste destinul
omului se suprapune destinul locului care, la anumite intervale, indiferent de secol, se va
repeta cu o ciclicitate tulburătoare fiind în fond destinul aurarilor care vor găsi aur, iar
contactul cu acest metal îi va pierde, căci odată cu aurul ei se vor pierde pe sine.
Fiind un bijutier iscusit, abil în cultivarea relaţiilor, Bruda devine indispensabil regelui
Decebal căruia îi furnizează aur pentru cosoni, îi prelucrează bijuterii şi brăţări într-o tehnică
bătută la rece, care însemna migală, talent şi experienţă. Fireşte că Bruda depindea de

bunăvoinţa regelui, iar Decebal îi tolerează bogăţia pentru că serviciile lui Bruda sunt
importante.

Spune legenda că Bruda l-a sprijinit pe Decebal în cele două războaie daco-romane,
furnizându-i din Abrudiom cantităţi importante de aur. Numai că romanii folosesc toate
resursele financiare şi umane din întinsul lor imperiu pentru a câştiga războiul cu dacii. Cea
mai grea luptă s-a dat în munţii. Sarmizegetusa cedează asediului după ce conductele de apă
descoperite de romani sunt sparte, celebră fiind scena prezentată pe Columna lui Traian în
care dacii îşi împart ultimele picături de apă, scenă care este de un dramatism sfâşietor. Apoi
se răspândeşte până în Abrudiom vestea că Decebal s-a sinucis, capul său fiind dus întradevăr la Roma de către Traian ca trofeu. La vestea înfrângerii lui Decebal, Bruda este
disperat căci întrezăreşte destinul crud ce îl aşteaptă.
Romanii preiau controlul asupra minelor, iar administraţia romană se instalează în zonă
prin procurorul Terentius Avianus. Acesta îşi va alege ca reşedinţă palatul lui Bruda, în timp
ce proprietarul palatului, împreună cu familia sunt alungaţi şi vor locui toţi într-un bordei în
mahalaua sclavilor de pe Şerbina.
Bruda acceptă cu greu statutul de sclav şi doar speranţa că poate într-o zi dacii liberi, care
făceau dese incursiuni în Dacia Romană cu scopul de a-i alunga pe romani, vor elibera Dacia
îi dădea forţă să reziste. Însă dacii liberi nu au reuşit niciodată să pătrundă până în regiunea
minieră pentru că zona era foarte bine apărată de către legiunile cantonate la Apulum şi
Potaissa.
În 107, la un an după cucerirea Daciei, Bruda muncea în mină ca şi sclav. Nu îşi mai făcea
iluzii că romanii vor fi alungaţi. Uitând de copii, refuzând să-şi accepte destinul, Burda se
urcă pe Cârnicul Mic, priveşte pentru prima dată casele din Alburnus Maior, apoi se aruncă în
prăpastie. Se sinucide strivindu-se de grohotişul de la poalele stâncilor.
Inspectând minele de aur, Avianus o zăreşte pe Tamyra, fiica lui Bruda, faţă de care va
dezvolta o pasiune incontrolabilă. Stăpânit de dorinţa fizică de a o avea, el doreşte să-i devină
concubină, dar fata îl respinge pentru că, pe lângă fizicul neatrăgător, Avianus era mai în
vârstă, avea 40 de ani, în timp ce Tamyra avea doar 16 ani.

Stârnit de pasiunea pentru Tamyra, Avianus o aduce ca sclavă în palatul unde locuia, dar în
fiecare seară fata se întorcea în bordeiul sărăcăcios de pe Şerbina pe care îl împărţea cu fratele
ei - Gaetulus.
Afectată de lipsuri şi neîmpăcându-se cu statutul de sclavă, Tamyra acceptă în cele din
urmă propunerea şi se căsătoreşte cu Avianus cu toată împotrivirea fratelui ei - Gaetulus, care
dorind să o pedepsească refuză să participe la nuntă.
Nunta a avut loc în palatul în care Tamyra copilărise, confiscat între timp de romani.
Îmbrăcată în rochie albă ce cădea în falduri, Tamyra se dădea, aşa cum îi strigase în acea
dimineaţă fratele ei, plin de dispreţ: „ca o mină de aur unui roman stricat”.
Fiind un obişnuit al tavernelor, loc unde senzualitatea bolnavă nu avea nicio stavilă, la care
se adăuga frustrarea cu care îşi înăbuşise pasiunea atâtea luni, Avianus se dovedeşte lipsit de
tact şi o va poseda pe Tamyra în noaptea nunţii ca pe o sclavă. Amorul sălbatic al soţului o
dezgustă. Din acea noapte Tamyra îl va ţine la distanţă, iar Avianus va oscila între rugăminţi
şi furii necontrolate.
Brăţări dacice
Pentru că apropierea de
Avianus îi repugnă, Tamyra
îşi părăseşte domiciliul
conjugal, dar nu înainte de
a-şi anunţa fratele de
intenţie. Deşi îşi atenţionase
sora să nu accepte căsătoria
cu romanul, totuşi Gaetulus
decide să o primească în
bordeiul de unde plecase,
însă era hotărât să se
răzbune.
Nu-i va fi greu să-l atragă în capcană pe Avianus, căci acesta inspecta aproape zilnic
minele statului de la Alburnus Maior. Gaetulus îi iese în cale pe Dealul Băieşilor şi i se alătură
în drumul spre Alburnus Maior. Ajunşi în aşezare el îl va invita pe Avianus să urce pe la
colonia Carpum spre craterul vulcanului de pe Cârnicul Mic. Ca să-i stârnească interesul îi
descrie măreţia craterului, însă, odată ajunşi la marginea craterului îl împinge în prăpastie,
răzbunându-şi sora şi tatăl. Prin moartea lui Avianus, Gaetulus pedepsea de fapt Roma.
Riscând să fie ucis, căci uciderea unui cetăţean roman se pedepsea cu moartea, Gaetulus
fuge la dacii liberi, care-l primesc ca pe un erou. Descoperind cadavrul lui Avianus, romanii
au crezut că acesta s-a sinucis din cauza iubirii neîmpărtăşite pentru Tamyra.
Rămasă văduvă, Tamyra va fi curtată de Pomponius Calpurnius Proculus, un modest
funcţionar care o iubea în secret şi care nu a îndrăznit, atât timp cât a trăit Avianus, să-şi
declare iubirea, fiind cunoscută de toţi pasiunea lui Avianus pentru Tamyra.
După decesul lui Avianus, Proculus îşi face curaj şi o cere în căsătorie, Tamyra acceptă, iar
de data aceasta căsătoria a fost una fericită. După un timp, Tamyra şi soţul ei se vor creştina şi
vor avea copii.
Aşa se încheie legenda stranie, dar frumoasă în acelaşi timp, a lui Bruda şi blestemul
aurului de la Roşia Montană care a marcat destinul tuturor celor care au râvnit la el de-a
lungul secolelor.

Aceasta sunt eu

Da, recunosc: sunt diferită…

Că fac doar bine pe ascuns

Că nu pot să fiu ipocrită

Că tac când n-am nimic de spus

Că nu accept să fiu mințită

Că nu arăt decât ce vreau

Și că nu mă las folosită…

Că nu cer ce nu pot să dau.

Că nu cer nimic nimănui,

Că nu stau doar cu mâna-ntinsă,

Că nu-mi dau sufletul oricui

Că nu mă las nicicând învinsă.

Că sunt stăpână pe ce spun

Că lupt prea mult pentru dreptate,

Și că aleg doar ce e bun.

Dar știu să pierd cu demnitate.

Că nu răspund la provocări

Că nu ascult deloc păreri

Că nu trăiesc din răzbunări

Că fac ce vreau, făr-aprobări,

Că nu urăsc ce am iubit

Că pot fi bună, dar și rea,

Că recunosc dac-am greșit.

Că sunt și-a lumii, și a mea…

Că pun iubirea mai presus

Că nu-mi pasă că-s judecată.

Că nu privesc lumea de sus

Că la bine n-aștept răsplată,

Că nu judec ce nu cunosc

Că la rău nu răspund cu rău

Și că nu pot ca să rănesc.

Și mă tem doar de Dumnezeu!

Că nu iubesc condiționat

Da, recunosc. Sunt diferită.

Că nu mă-ntorc dac-am plecat

Iubesc și când nu sunt iubită,

Că iert și uit neîncetat

Iar lumea-mi pare-un tribunal

Dar n-am să țin capul plecat.

Ce judecă irațional…

Autor: E. S.

Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior premiul II la concursul Cultură şi Civilizaţie în
România, faza judeţeană
Prof. dr. Mirela Crâsnic

Am participat şi anul acesta la un concurs faţă de care eu simt că am afinităţi speciale:
Cultură şi Civilizaţie în România. Este poate unul dintre cele mai frumoase concursuri şcolare,
deşi deloc ieftin, dar eu mă încăpăţânez de vreo trei ani să tot particip. Anul acesta am schimbat
echipa pentru că echipa de anul trecut a părăsit şcoala, tinerii absolvenţi fiind aruncaţi în
vâltoarea vieţii. Mă gândesc cu drag la ei: Petruţ Andrei, Boc Nicolae, Cor Andreea, copiii ce au
format echipa care s-a întors de la Botoşani, anul trecut, cu premiul III, poziţionând judeţul
Hunedoara pe a treia poziţie printre judeţele ţării. Recunosc că am resimţit mai ales lipsa lui
Andrei Petruţ şi am fost surprinsă să constat că am fost întrebată de către un profesor îndrumător:
„unde este băiatul acela, că era tare bun?!”.

Echipa Liceului Tehnologic „Crişan” Crişcior situată pe locul II la concursul
Cultură şi Civilizație în România, faza judeţeană
Echipa de anul acesta a fost formată din elevi de clasa a IX-a – Popa Bogdan, Morar
Alexandru şi Ilieş Florina, iar tema a fost „Legenda lui Cotylus Bruda”, poveste publicată în
ziarul local Zarandul. Recunosc că am muncit mult, am realizat costumele, am călătorit la Roşia
Montană, locul unde au trăit personajele şi unde bijutierul lui Decebal se sinucide într-un moment
de slăbiciune. La Roşia Montană am realizat un interviu cu d-l Zeno Cornea, roşianul datorită

căruia Roşia Montană încă mai există şi care iubeşte zona aceasta a Apusenilor ca nimeni altul,
apoi am realizat un montaj şi un film care a rulat în paralel cu prezentarea copiilor pe scenă,
aceasta din urmă îmbrăcând forma unei piese de teatru antice. Lucrarea, apoi prezentarea ei,
rezumatul lucrării toate au fost făcute sub presiunea timpului, întâlnirile cu copiii au avut loc doar
în pauze sau printre „ferestrele” mele sau ale colegului Benea Daniel.

Secvenţe din concurs
Anul acesta liceul gazdă, care între timp şi-a schimbat denumirea din Sabin Drăgoi în
Regina Maria, nu a mai participat şi nici pe d-l Lapteş în calitate de antrenor nu l-am mai văzut,
iar faptul acesta m-a surprins, probabil şi elevii lor au părăsit şcoala, constat însă că eu am fost
mai curajoasă şi am format o echipă complet nouă, iar în aceste condiţii locul II obţinut nu este
deloc de neglijat, deşi, recunosc, am avut impertinenţa de a mă gândi la locul I, dar nu a fost să
fie anul acesta!
Am fost depăşiţi cu 4 puncte de elevii Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara
care au prezentat obiceiul cu Dubaşii de pe Valea Mureşului – comuna Petriş, echipaj care a
avut mai mulţi profesori coordonatori decât elevi, dar nu asta contează în fond. Ca observaţie însă
pot spune că a fost admis unul dintre profesorii coordonatori să cânte din culise la saxofon, deşi
regulamentul spune că elevii pe scenă nu pot fi ajutaţi în nici un fel de către profesori. Dar în
paradoxala Românie, de aceea facem regulamente, ca să avem ce să încălcăm! Onor juriului care
nu a observat mica inadvertenţă! Sunt tare curioasă cu ce premiu se întoarce Colegiului
Economic „Emanuil Gojdu” de la Suceava! Să le ţinem pumnii, reprezintă totuşi judeţul
Hunedoara!
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Tabelul final cu elevii participanți și punctajele obținute

Când plouă
Marcel Vişa

Când plouă
durerea din piciorul mamei se întoarce,
orașul reumatic se zvârcolește precum rufele uitate pe sârmă în vânt,
vise ghimpate mă cotropesc,
copaci-umbre latră la cer cu glas de frunze-n cădere,
stau și ascult răpăitul picăturilor pe caldarâm,
în fața casei apar băltoace de noroi,
precum un copil mă bucur teribil,
sătul de încurcăturile prezentului.
înfig mâna în visele vrac și ies,
încalț bocancul îngerului și patrulez prin cartierul insalubru
stau de vorbă cu poporul homeless, adăpostit sub cartoane ude,
dau de mâncare câinilor loviți de mașini
apoi cumpăr de la farmacia din colț un picior nou-nouț
i-l ofer mamei de ziua ei.
când plouă piciorul mamei pășește prin camera de vis-a-vis
durerea s-a mutat în chirie.

Săptămâna Altfel - excursie la Cluj
Sturza Alexandra, clasa a V-a A
Am așteptat cu nerăbdare această zi. Dimineața mi-am luat rămas bun de la familie şi am
plecat la microbuz. Eram foarte emoționată şi nerăbdătoare. După ceva timp am pornit către Cluj.
În drumul nostru ne-am oprit la mănăstirea Lupșa, care este ce mai veche biserică de pe Valea
Arieșului. Un preot ne-a dar câteva informații despre ea: am aflat ca acolo se află doar 25 de
călugări, că a fost construită în anul 1421. Mănăstirea era pe lista dărâmărilor, dar iată că acum
este întreagă. Puţin mai departe am oprit la Muzeul Etnografic „Pamfil Albu”, unde o doamna
foarte drăguţă ne-a arătat uneltele folosite în trecut, o colecție de bancnote vechi, minereuri si
multe altele.

Mănăstirea din Lupşa
Peste câteva ore am ajuns la Turda, unde am vizitat Salina. Am trecut prin galeria Franz
Josef, lunga de peste 700 de metri şi am vizitat multe mine precum: mina Iosif, mina Rudolf,
mina Terezia care este numita şi „cascada” de sare. Noi am aflat de la ghid că zăcămintele din
sare s-au format cu 13,5 milioane de ani în urma. Sarea era transportata cu ajutorul unor cai.
Deoarece stăteau două luni doar la lumina torţelor ei orbeau când erau duși la lumina zilei, însă
razele puternice ale soarelui le dădea vederea din nou. Sarea era extrasă printr-o mașinărie numita

crivac. In interior ne-am dat pe roata uriașă, ne-am plimbat cu bărcuțele pe lacul din Mina
Terezia şi am făcut activități recreative. Salina mi s-a părut un loc de poveste şi recomand tuturor
să o viziteze.

Salina Turda în interior
După ce am ajuns la Cluj ne-am cazat şi apoi am plecat să ne plimbăm. Am vizitat
Catedrala Ortodoxă din Cluj, care a fost finalizată în anul 1930 şi are un stil arhitectonic bizantin.
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Seara, după ce ne-am odihnit puțin, am plecat la plimbare prin Parcul Central. Ne-am oprit puțin
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toată
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a

făcut

mișcare

prin

parc.

A doua zi, după ce am luat micul dejun, am vizitat Universitatea Babeş-Bolyai, unde am fost
primiți cu multa căldură de către domnul profesor Şerban. Pe urmă am mers la Cluj Arena, locul
unde băieților le-a plăcut cel mai mult.

După 30 de minute am plecat spre Gradina Botanică.

La grădina botanică din Cluj
Drumul era destul de lung şi noi eram supărați fiindcă ne dureau picioarele. Când am ajuns la
Gradina am mâncat o înghețată şi deja ne simțeam mult mai bine. Acolo am văzut multe plante
interesante.
La prânz i-am sărbătorit pe colegii noștri: Lavinia, Bogdan, Alex şi Andrei cu un tort
delicios. În acea zi am vizitat biserica romano-catolica Sf. Mihail, construcţie care a fost
finalizată

în

secolul

al

XIV-lea,

şi

care

este

construită

în

stil

gotic.

Seara ne-am dat cu bărcuțele pe lacul din parc şi am mers la Belvedere, locul de unde se
vede tot Clujul. După această călătorie ne-am răcorit cu un milk -shake.

În aşteptarea mesei

La îngheţată, a doua din dreapta este autoarea articolului: Sturza Alexandra
din clasa a V-a A
Să nu uităm că tot în această zi câțiva dintre noi am dansat salsa şi am vizitat
Târgul Gaudeamus din centru. Atunci am văzut-o pe doamna profesoară foarte fericită, se
simțea ca la 20 de ani!

În ultima zi ne-am luat rămas bun de la acest oraș şi am plecat să vizităm Castelul Banffy
de la Bonțida, castel care a fost finalizat în anul 1890. Aici a trăit familia Banffy iar urmașii
acesteia s-a retras acum în străinătate.

Palatul Banffy din Bonţida
La final am mers la Iulius Business Center, iar după două ore am plecat spre casă. În
drumul nostru am oprit la o cascada de pe Valea Arieșului. Mie mi-a plăcut foarte mult aceasta
excursie şi cu siguranță voi participa şi la altele. Vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare
Mirela Crâsnic, care ne arată aceasta lume a frumosului, aceasta lume a culturii.

De la stânga la dreapta elevele: Stânga Denisa, Sturza Alexandra şi Ciurcă Fabiana

Meşteşugul olăritului la Obârşa

Prof. Marian Emilia
În cadrul activităţilor din „Săptămâna Altfel”, elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială din
cadrul Liceului Tehnologic „Crişan” din Crişcior au poposit acasă la meşterul popular Borza Petru din
satul Obârşa pentru a intra în lumea minunată a olăritului. Borza Petru, meşterul popular în vârstă de 80 de
ani, le-a arătat elevilor cum se fac oalele din „lutul bogat”. Elevii au fost împărţiţi în grupe de câte 15-20
şi au intrat în atelierul meşterului pentru a vedea cum se prelucrează pământul pentru a obţine o farfurie, o
oală sau chiar „un bol de cereale”
.

Ei au fost foarte impresionaţi de modul în care mâinile talentate ale lui neaʼ Petru au modelat diverse
obiecte. Au învăţat cum prinde formă lutul şi că în cel mai simplu vas de lut se poate ascunde sufletul
uman prin modelarea pământului de către mâna omenească.

Mânaţi de setea de cunoaştere şi de dorinţa de a evada din lumea telefoanelor mobile, a
calculatoarelor şi a tabletelor, câteva cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior au dus o
mână de copilaşi la Obârşa, sat al cărui ne trimite parcă spre origini, spre a vedea cum se nasc din lut vase
minunate. Ei au urmărit mâinile meşterului popular, Borza Petru, care, de peste şapte decenii, cu o
minuţiozitate de bijutier, modelează pământul străbunilor pentru a-l face util. Prin impactul emoţional, dar
şi prin aplicabilitatea ei , această activitate şi-a atins scopul şi poate fi considerată cea mai potrivită pentru
a reprezenta spiritul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Unic în Europa – Muzeul Aurului din oraşul Brad
Prof. dr. Mirela Crâsnic

Muzeul Aurului din Brad este unic în Europa și al patrulea ca mărime din lume după
muzeele din: Columbia, Taiwan și Peru. Muzeul are în vitrinele sale peste 1.300 de exponate din
aur nativ şi mai mult de 1.000 de eşantioane minerale. Valoarea acestor piese este inestimabilă.
Se poate spune că la Muzeul Aurului din Brad se află cele mai valoroase cinci kilograme de aur
din lume, aur care a fost scos din adâncurile Minei Barza, vreme de sute de ani.

Muzeul a fost înființat în 1896 de către Societatea Mica, cea mai profitabilă societate de
extragere a aurului din România, dar prima atestare a Muzeului Aurului apare abia într-un
document din anul 1912. În decursul timpului s-a adunat aici o însemnată colecție de piese din
aur nativ. Prin diversitatea şi complexitatea sa, colecţia mineralogică din Brad, cunoscută sub
denumirea de Muzeul Aurului, este unică pe mapamond. Cele mai importante piese sunt
exponatele din aur nativ, originare din Munții Metaliferi, ca de exemplu: steagul dacilor, șopârla
din aur și un cristal pentagonal, unic în lume.

Şopârlele din aur nativ, unice în lume

Muzeul deţine eşantioane recoltate de geologii şi minerii care au lucrat în diferite
exploatări din Munţii Metaliferi. Circa 80% dintre eşantioane provin din zona Brad – Ruda,
Musariu, Valea Morii şi Brădişor, acestea fiind prezentate aşa cum au fost scoase din subteran,
fără a se executa finisaje asupra lor. Specialiştii afirmă că Mina Barza a produs circa 1% din toată
cantitatea de aur existentă în lume. Deşi are rezerve importante de aur datorită prăbuşirii
comunismului, a decăderii mineritului şi a declanşării crizei economice mina din Gura Barza a
fost închisă în anul 2006.

Parteneriat cultural între Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior şi Asociaţia
Baia Domnilor din Bucium Poieni, jud. Alba
Prof. dr. Mirela Crâsnic

În ziua în care se prăznuiau Sfinţii Constantin şi
Elena am dus cu cinste numele Liceului Tehnologic
„Crişan” Crişcior la Bucium Şasa, o localitate rurală
din judeţul Alba, acolo unde, pe la începutul sec. al
XX-lea, a păstorit preotul şi scriitorul Ion Agârbiceanu.
Au mai călcat meleagurile acestea din Ţara de piatră şi
alţi români de seamă: Nicole Iorga, Ştefan Ciceo Pop,
Andrei Şaguna, Avram Iancu, Ecaterina Varga, Bogdan
Petriceicu Haşdeu, Geo Bogza şi regele Mihai.
La Bucium am pregătit un spectacol compus
din cântece populare, cântece religioase, dar şi cântece
folk şi am purtat cu cinste, fiecare dintre noi, costumele
populare. Imaginile, pe care le voi prezenta mai jos, vorbesc de la sine.
Împreună cu profesorul Daniel Benea, care i-a dirijat pe elevii noştri, eu ocupându-mă
mai degrabă de organizarea şi punerea în aplicare a parteneriatului, după o ieşire de o jumătate de
zi în rezervaţia naturală Negrileasa (Poiana Narciselor), am coborât în jurul orei 14 în aşezare,
acolo unde, dimineaţa, fusese comemorat un fiu al satului, trecut în lumea umbrelor, profesorul
de limba română de la Şcoala gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Bucium Şasa – prof. Voicu
Macaveiu.
Copiii noştri au fost emoţionaţi, dar ieşirea lor în faţa microfoanelor a fost aplaudată. În
special eleva din clasa a VII-a, Lavinia Florea, a primit felicitări din public, dând dovadă de
dezinvoltură. Programul s-a axat pe: muzică, prezentarea unui obicei, dans şi cântec popular. Au
participat ansamblu folcloric din Hărţăgani, ansamblu Aurarii din Bucium şi echipa Liceului
Tehnologic „Crişan”.

Elevii Liceului Tehnologic „Crişan” Crişcior împreună cu profesorii Crâsnic Mirela şi
Benea Daniel pe scena din Bucium Şasa

De la stânga la dreapta elevii noştri: Oprea Georgiana, Popa Bogdan şi Ilieş Florina Maria

Mulţumit de rezultat, profesorul Daniel Benea Constantin afirma, la două zile după
încheierea spectacolului: „Am poposit astăzi la zilele comunei Bucium prin d-na prof. Crâsnic
Mirela, în zona natală a acesteia. Am văzut acolo oameni primitori, istorie multă ( Agârbiceanu a

colindat locurile acelea, Nicolae Iorga a apreciat un potir dacic acolo), am văzut femei care încă
mai cos tradițional zadii buciumane. Am cântat un cântec liturgic în biserica de acolo, dar și la
scenă. Am experimentat din nou, constatând că mediul de țară e terapeutic în interiorul sufletului.

Lavinia Florea

Popa Bogdan, Ilieş Florina Maria şi Morar Alexandru prezintă Legenda lui Bruda

Buciumanii

Aurarii – Bucium

Şezătoare ca la Hărţăgani

Cuvântul Mama: O mie și o sută de răspunsuri și mii de sentimente
Într-o seară, pe când afară ploua cu picuri mari și limpezi ca și cristalul cel mai fin, o fată
stătea ei privind pe geam cum picăturile cădeau ca sticla spărgându-se pe pământul tare ca o
inimă neînsuflețită de iubire.
Fata spunea” mama, mama”, dar mama ei nu era acolo când avea nevoie: existau doar
prietenii pe care credea că îi are, dar de fapt erau falși… Începu să plângă cu lacrimi amare, pline
de suspine și durere: persoana cea mai dragă îi lipsea: mama…
Fata a ieșit afară cu picioarele goale, prin picurii de cristal reci ca gheața; un fior rece o
străbătu… A plecat pe un drum nedefinit, căutându-și mama, mamă ce a părăsit-o în urmă cu
mult timp.
Uitându-se spre cer, zări o lumină strălucind foarte tare, și din ce în ce mai tare, și ca pe
un nor de lumină mama ei a apărut spunându-i că ea a murit cu mult timp în urmă. Fata începu să
plângă. Ca prin ceață, mama ei o tinse pe cap și-i spuse să fie puternică pentru ea și viitorul ei, că
ea are încredere în fetița ei că va deveni o femeie puternică și că nu se va lăsa dărâmată de
obstacolele vieții.
Dar auzind ca prin vis un strigăt, s-a trezit la realitatea pură și adevărată. Totul a fost doar
un vis dureros al unei fete căreia îi lipsea mama. După visul urât, Aniela a strigat-o pe mama ei
care era acolo, lângă ea, chiar dacă ele nu comunicau și nu prea se înțelegeau. Măcar era acolo
când aveau nevoie una de cealaltă.
Iubirea de mamă e necondiționată!
Autor: F. S.

Când modernul devine clasic:Arghezi şi Eminescu
Prof. Oros Corina Gabriela

Atunci când vorbim de modern şi clasic
suntem tentaţi să cădem în păcatul de a încadra
totul în nişte tipare, sau de a pedagogiza reducând
totul

la

apartenenţa

la

cele

două

curente:

clasicismul şi modernismul. Dar hai să ieşim din
dogme şi să încercăm să vedem lucrurile prin prisma înţelesului lor mai larg.
Există, in ceea ce priveşte termenul de clasic , două accepţiuni ale termenului: prima ar fi
aceea ,,extrem de răspândită mai ales în actul criticii literare şi în colocviile cotidiene: prin clasic
se înţelege acel creator literar care poate fi oferit drept exemplu şi model tuturor generaţiilor
umane”(Corneliu Nistorescu). O a doua accepţiune ţine de clasicism, ,,înţeles în sensul de curent
literar şi stil de cultură apărut în Franţa secolului al XVII lea…”(Corneliu Nistorescu). Nu acest
al doilea sens , care ţine de raportarea la claritate, precizie, măsură, ordine şi raţiune, am ales să-l
exemplific, ci acela de model. E sensul care li se dă ,,autorilor de prim rang, care au devenit
modele într-o limbă oarecare, autori ai unor opere care au rezistat încercării timpului şi pe care
oamenii de gust le privesc ca un model. (Romul Munteanu)
În ceea ce priveşte termenul modern,Adrian Marino consideră că ,,se numeşte modern tot
ceea ce aparţine sferei actualităţii, recentului imediat, prezentului.” Marino, examinând critic
paralel termenii de ,,clasic” si ,,modern” ajunge la concluzia unei situaţii ambigue.
,,Modernii de azi – spune Marino – sunt clasicii de mâine”, iar ,,clasicii sun clasici,
fiindcă sunt moderni … sensibilităţii şi conştiinţei contemporane”. Înţelesul de actualitate, de
recent, imediat atribuie conceptului de modern, se află într-o falsă opoziţie cu ideea de antic,
clasic, învechit, perimat, necorespunzător stadiului actual. Din această pricină are loc o confuzie
grăbită a ideii de modern cu cea de contemporan, confuzie nedreptăţită, fără câteva precizări însă:
un fenomen modern este contemporan, dar nu neapărat şi invers. Există manifestări
contemporane care au însă un substrat conservator, o mentalitate întârziată, care astfel numai
moderne nu pot fi numite. (A. Marino).

Pentru a exemplifica ideea că, într-un fel, ceea ce este clasic poate deveni modern şi
invers (ce este modern poate deveni clasic), am ales doi autori români, Eminescu şi Arghezi, care
au toate atributele pentru a fi clasici (în sensul pe care am ales să-l evidenţiez), dar care , la
timpul lor, au fost moderni .
Eminescu este unul dintre reperele literaturii române. Considerat unul dintre clasicii
literaturii române, el a adus la vremea lui modernul în literatură, fapt evidenţiat de către Titu
Maiorescu : ,,Cu totul dosebit în felul său, om al timpului modern, deocamdata blazat în cuget,
iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate [...], dar în fine poet, poet
în toata puterea cuvântului este Mihai Eminescu.”
Considerat de Maiorescu modern, Eminescu devine de altfel model pentru scriitorii
secolului al XX-lea, consideraţi moderni, care, îi sunt, într-un fel sau altul, tributari: ,,Pe cât se
poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile
geniului lui şi forma limbii naţionale, care şi-a gasit în poetul Eminescu cea mai frumoasa
înfaptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toata
dezvoltarea viitoare a veşmântului cugetării româneşti. “(Titu
Maiorescu)
Limbajul devine astfel un punct comun între Eminescu
şi urmaşii săi moderni. Deşi limbajul lui Eminescu a fost unul
foarte simplu el uimeşte prin expresivitate şi prin puterea lui de
a transmite idei profund filosofice. Şi ce exemplu mai potrivit
am putea da decât finalul poemului ,,Luceafărul”: ,,-Ce-ţi pasă
ţie, chip de lut, /Dac-oi fi eu sau altul?/Trăind în cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece,/Ci eu în
lumea mea mă simt/Nemuritor şi rece.”.Metaforele ,,chip de lut”şi ,,cercul vostru strâmt” redau
întreaga filosofie a nimicniciei vieţii omeneşti care stă sub semnul morţii şi al destinului. Iar
epitetele ,,nemuritor” şi ,,rece” redau toată drama Luceafărului ca fiinţă superioară şi veşnică.
Aceeaşi expresivitate a limbajului şi aceeaşi originalitate le întâlnim şi la Arghezi :,,De la
Mihai Eminescu poezia lirică românească nu a cunoscut o altă realizare mai de seamă, marcată de
o originalitate mai puternică şi cu repercusiuni mai întinse asupra întregului scris literar al vremii,
decât aceea a operei lui Tudor Arghezi.”(Tudor Vianu). Originalitatea limbajului eminescian şi
arghezian va fi continuată, într-un fel, de limbajul “necuvintelor” stănesciene, care şi el stă sub
semnul lui Eminescu, poezia ,,O călărire în zori” chiar fiind un omagiu adus lui Eminescu:
,,Soarele saltă din lucruri, strigând/clatină muchiile surde şi grave./Sufletul meu îl întâmpină,
ave!/Calul meu saltă pe două potcoave./Coama mea blondă arde în vânt.”.

Poezia lui Eminescu şi Arghezi se aseamănă şi prin faptul că ,,ambele au apărut într-un
moment în care arta literară a poeţilor lăsase în urma lor un drum părăsit de ei pentru a începe
unul nou.”(T. Vianu), Fiecare creează un limbaj propriu (devine astfel un deschizător, un model,
este modern).În cazul lui Arghezi , însă manifestarea artistică a fost mai de lungă durată marcând
astfel într-un mod mai pregnant dezvoltarea literaturii române: ,,Tudor Arghezi a însoţit prin
comentariul său liric şi publicistic dezvoltarea societăţii româneşti în ultimele cinci decenii.
Soarta, mai clementă decât pentru Eminescu, i-a hărăzit viaţă lungă şi carieră bogată, salutare
astăzi, în momentul roadelor supreme, de către toţi cei care ca tovarăşi de drum sa ca admiratori
din mulţime recunosc în el pe poetul grăitor în numele tuturor.” (Tudor Vianu)
Cei doi sunt două repere ale literaturii române, care fixează direcţii; ei se aseamănă, dar se
şi deosebesc.
Deşi se aseamănă prin expresivitatea limbajului, totuşi Arghezi se desprinde de Eminescu
„.... rămâne stabilit că d. Tudor Arghezi e fermecătorul posesor al unui temperament poetic,
divers prin feţele lui răsfrânte-n rezonanţe de variate trepte interne, original în factura sa
expresivă, artist bogat în resurse verbale, creator ce a mlădiat limba poetică în limbaje de oţel şi
aur; lirica noastră îşi sporeşte prin Cuvinte potrivite geografia interioară cu o sensibilitate
specifică şi cu o atitudine nouă.(Pompiliu Constantinescu)”. Prin aceasta
Arghezi e şi clasic, dar şi modern.
Ceea ce aduce nou Arghezi este bogăţia lexicală ,,prin impunerea nu
numai de termeni până la el tabu, ci şi de alte vorbe fără acces, până atunci,
în literatură, recoltate din toate zonele şi straturile limbii. […] Limbajul său
excelează mai mult decât al oricărui scriitor român, prin bogăţie, noutate şi
varietate.” ( Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române ). El are puterea
de a realiza transformarea prozaicului în poetic. Poezia lui Arghezi este ilustrarea a ceea ce
George
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sensului:“Iată,îţi
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trei
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:diamantul,catifeaua şi puroiul. Care sunt mai după d-ta, adică mai capabile de a deveni
hieroglife, poeme - embrioane, momente favorabile la îndemna poetului?
- Eu zic că diamantul şi catifeaua.
- Eram sigur că ai răspuns astfel. Judecată sanitară. Poetice sunt diamantul şi
puroiul,unul reprezentând un succedaneu al soarelui,altul o imagine a infernului,a corupţiei
finale. Catifeaua e agreabilă,decorativă,dar indiferentă. Unele obiecte sunt prosaic o vreme,apoi
devin deodată poetice,fiindcă se adaptează sensurilor. Aşa de pildă eu nu pricep de ce n-a cântat
nimeni oţetul.”

Arghezi are puterea de a inova. „Blestemele au o tradiţie în literatura română”(George
Călinescu) apar în opera lui Bolintineanu, la Alecsandri în „Grui-Sânger”,la Eminescu în
„Rugăciunea unui dac”: „Şi-acum la tine frate, cuvântul o să-ndrept/Căci voiu să-ngălbenească şi
sufletu’ din piept/Şi ochii-n cap să-ţi sece, pe tron să te usuci/Să sameni unei slabe şi străvezii
năluci…” ,dar nu au puterea cuvântului de la Arghezi: ,,Pe tine cadavru spoit cu unsoare, /Te
blestem să te-mpuţi din picioare/[…]/Un ochi să se strângă şi să se sugrume/Clipind cuamăruntul , întors către lume./Celălalt să-şi rămâie holbat şi deschis/Şi rece-mpietrit ca-ntr-un
vis.”
Tudor Arghezi nu aduce o limbă nouă, ci „limba lui este una obişnuită, devenită o nouă
limbă poetică prin putinţa scriitorului de a da o funcţie poetică unor cuvinte considerate până la
dânsul nepoetice” (Eugen Lovinescu) cum se întâmplă în. „Cântec de adormit Mitzura” : „Şi-n
pridvor un ochi de apă/ Cu o luntre cât chibritul”. La Arghezi femeia este „înfiptă-n trupul meu:
săcure” sau „pământ făgăduit de ceruri cu turme, umbră şi bucate”.În poezia „Mâhnit” avem
heruvimul bolnav „pentru care ori unde îşi pune capul „locu-i spinos şi iarba face cuie deoarece
neştiută-ncepe să-ncolţească/ Pe trupu-i alb o bubă pământească.”
Poezia „Testament” este cea mai „viguros exprimată estetică” a lui Tudor Arghezi (Eugen
Lovinescu) : „Făcui din zdrenţe muguri şi coroane/Veninul strâns l-am preschimbat în
miere/Lăsând întreagă dulcea lui putere (...) Din bube mucigaiuri şi noroi/Iscat-am frumuseţi şi
preţuri noi”.- toate acestea „constituie şi nota diferenţială a poetului şi principiul unei estetici
creatoare de noi valori literare:”(Eugen Lovinescu) şi astfel „se poate afirma că Tudor Arghezi
începe o nouă estetică: estetica poeziei scoasă din detritusuri verbale” . Putem sublinia din nou că
poetul este modern şi original, adică, prin originalitatea sa , prin modelul pe care-l oferă, clasic .
În acelaşi timp ,,clasică prin formă, dar modernă prin imagini şi originalitate de expresie”,
„ Flori de mucigai” dă „nota cea mai pregnantă a personalităţii scriitorului”, deoarece „ne dă
icoana vieţii de puşcărie într-o serie de momente şi portrete de un realism, estetic totuşi, neatins
încă în literatura noastră ( Tinca , Rada, Ion –Ion, Fătălăul).” (Eugen Lovinescu). Din nou , asta
e modern , dar şi clasic la Tudor Arghezi.
Pornind de la modelul clasic eminescian, cu care se aseamănă, dar de care se şi
deosebeşte, Arghezi e un modern prin inovaţia limbajului, dar prin puterea de a sparge bariere şi
de fi model, prin valoarea intrinsecă a operei sale literare, el devine un clasic.

Ultima ieşire la teatru, piesa s-a numit Angelus
Prof. dr. Crâsnic Mirela
În 27 mai 2016 am ieşit pentru ultima dată, în acest an şcolar, la teatru cu elevii. Piesa s-a
numit Angelus, titlu care ne duce cu gândul la îngeri, la curăţenia sufletului, dar ne-am înşelat, nu
însă în totalitate, căci a fost o piesă care ne-a vorbit despre pierderea inocenţei, surprinzându-ne
prin faptul că Angela, personajul principal, cu doar câteva minute înainte de căsătorie, se
refugiază în baie şi refuză să mai iasă, deşi viitorul soţ, mama, preotul, sora, toţi încearcă să o
convingă pe rând să iasă.
Deşi pare un capriciu, ce-i provoacă angoasa aflăm treptat, căci Angela este vizitată în
acea încăpere de baie de Dumnezeu, un Dumnezeu femeie, pentru că Dumnezeu, nu-i aşa, poate
lua ce înfăţişare vrea. Dumnezeu îi lasă Angelei liberul arbitru de a alege căsătoria sau izolarea
aproape schizofrenică cu suferinţa ei, numai că, dacă Dumnezeu se află acolo, este clar că, într-un
fel s-au altul, El o va ajuta să depăşească momentul. Aşa aflăm că Angela a fost violată în
copilărie de tatăl ei care obişnuia să bea. Realizăm că pentru ea căsătoria înseamnă reeditarea
acelui act din copilărie, amintire care o irită până la vomă, deşi nimeni nu-i bănuia chinul interior,
toţi întrebându-se dacă Angela nu este cumva o persoană instabilă psihic.
Angela vorbeşte cu ură de creaţia lui Dumnezeu, o creaţie imperfectă din moment ce este
capabilă de asemenea orori, se războieşte cu Dumnezeu, dar Dumnezeu se arată îngăduitor,
capabil să-i ierte păcătosului tată crima, găsind o justificare pentru actele sale - alcoolul, iar
Angelei îi iartă revolta, furia.
Izolarea Angelei în baie este retragerea în sine, căci baia, cu uşa care nu se deschide
pentru familie, simbolizează neputinţa de a comunica cu ceilalţi, neputinţa Angelei de a se face
ascultată. Primul pas pe care ea îl face, după mai multe încercări, este deschiderea uşii de la baie
pentru sora ei. Aceasta îi dezvăluie faptul că, în copilărie, era invidioasă pe faptul că sora ei mai
mică era preferata tatălui. Secretul cumplit este dezvăluit atunci cu brutalitate şi o lume întreagă
se prăbuşeşte.
Paşii de balans de la sfârșitul piesei, prin care Angela se apropie şi totodată se depărtează
de uşa, în faţa căruia o aşteaptă viitorul soţ, reprezintă ezitările ei, greutatea de a se desprinde de
amintirile urâte. Poziţionarea celor doi viitori soţi de o parte şi de alta a pragului uşii, imagine

care reprezintă finalul piesei de teatru, simbolizează conștientizarea momentului dificil, greutatea
de a lua o decizie, dar şi hotărârea personajelor de a trece pragul şi de a rezolva problemele care
păreau la început greu de depăşit.

Simpozion Interjudețean cu tematica „Creștinism, națiune, modernism” derulat la Liceul
Tehnologic „Crișan” din Crișcior
Prof. Benea Daniel

La cea de a șasea aniversare a hramului Paraclisului
școlii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a avut loc luni, 09.
11. 2015, în cadrul Liceului Tehnologic „Crișan” din Crișcior
un simpozionul interjudețean „Creștinism, națiune, modernism”.
Grupat pe trei secțiuni, Religie, Istorie și Didactică, simpozionul
a întrunit participări din Iași, Bacău, Arad, Petroșani, Deva,
Brad. Simpozionul s-a organizat la inițiativa domnului profesor
Benea Daniel Constantin cu implicarea domnilor profesori
Crâsnic Mirela, Hărduț Adriana, Pleșa Mihaela, și doamna
bibliotecar Pașca Loredana. Subliniem susținerea morală și
implicarea echipei manageriale reprezentată de domnul director Jurca Cosmin și doamna director
adjunct Mihai Doina, care au oferit suport de consultanță necondiționat. Simpozionul a fost
onorat de prezența Pr. Radu Trifon, delegatul Episcopiei Devei și Hunedoarei, care după oficierea
slujbei de Tedeum a transmis cuvântul de binecuvântare a Preasfințitului Părinte Episcop Gurie.
De asemenea au participat Pr. Prot. Ioan Jorza și Pr. Paroh Cioară Trif Traian.

În condițiile lumii secularizate considerăm imperios necesară prevenirea
comportamentelor deviante prin formarea personalității educabililor în deplină armonie cu
valorile perene verificate în timp îndelungat, devenite un fond de permanențe favorabile trăiniciei
vieții ce răzbat din credința și istoria poporului nostru. Apelul la acest fond de permanențe
autentice este reperul care îl responsabilizează pe tânăr în fața anturajelor nocive care reprezintă
un real pericol în societatea modernă și cu efecte negative pe termen lung.
Considerăm că
bagajul
informațional
oferit de școală printr-o
pedagogie
riguros
planificată, atât din punct
de vedere al mijloacelor de
învățământ, al metodelor
de predare, dar și al interrelaționării între materii,
toate
înlănțuite
de
credința
și
istoria
poporului nostru, vor
genera omul frumos al
generației de mâine, fapt
urmărit și de acest
simpozion.
Menționăm
implicarea pentru buna
organizare a activităților
simpozionului a unui grup
de elevi inimoși ai școlii noastre care au dat un plus de prestigiu atât simpozionului cât și școlii.
Este vorba de elevii care au dat răspunsurile la slujba de Te-Deum care a lansat simpozionul: Iga
Ionuț, Muntean Andrei, Popa Bogdan, Morar Alexandru, Matei Raul Laurențiu, Miclăuș Lucian,
Takas Cătălin, dar și elevi care au finalizat în școala noastră și care au resimțit nevoia de a
participa la simpozion și , prin aceasta de a
revizita școala.
Simpozionul a întrunit tematici generate
de titlu de actualitate care au dezbatut probleme
contemporane din perspectiva diferitelor
domenii ale culturii și spiritualității. Considerăm
importantă continuitatea acestui simpozion
întru-cât anual la hramul paraclisului reunește
într-un gând al credinței comuniunea dintre
tineri și profesori din diferite domenii de
activitate școlară.

Fă-ţi timp – Rudyard Kipling
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând
Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să te alini oricând!
Fă-ţi timp pentru-adevaruri şi adâncimi de vis,
Fă-ţi timp pentru prieteni, cu sufletul deschis!
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-asculţi ce spune o floare, un cocor!
Fă-ţi timp, pe-un munte seara, stând singur să te rogi,
Fă-ţi timp, frumoase amintiri, de unul să invoci!
Fă-ţi timp să stai cu mama, cu tatăl tău – bătrâni…
Fă-ţi timp de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini…
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, că eşti de multe mistere-nconjurat!
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai,
Fă-ţi timp, căci toate-acestea au inimă, au grai!
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul sens!
Fă-ţi timp, acum!
Să ştii: zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!
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