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Amintire  

 

Unde eşti astăzi nu ştiu.  

Vulturii treceau prin Dumnezeu deasupra noastră.  

Alunec în amintire, e-aşa de mult de-atunci.  

Pe culmile vechi unde soarele iese din pământ 

privirile tale erau albastre şi-nalte de tot.  

Zvon legendar se ridică din brazi.  

Ochi atotânţelegător era iezerul sfânt.  

În mine se mai vorbeşte şi astăzi despre tine.  

Din gene, ape moarte mi se preling.  

Ar trebui să tai iarba,  

ar trebui să tai iarba pe unde-ai trecut.  

Cu coasa tăgăduirei pe umăr  

în cea din urmă tristeţe mă-ncing. 



 

 

IN MEMORIAM 

Lucian Blaga (9 mai 1895 – 6 mai 1961) 
                                                                                         

   Motto:  

                                                                                          „El caută apa din care bea curcubeul 

El caută apa 

Din care curcubeul  

Își bea frumusețea și neființa.” 

(„Autoportret”, L. Blaga)  

 

Niciodată mugurii de lumină n-au fost mai violentați, decât în această primăvară a lui 2020. 

În fața liceului, fruntea plecată de gânduri a marelui poet-patronul nostru spiritual, pare mai 

singură ca oricând. Nebănuitele trepte ale destinului său, parcă, ne umbresc și nouă pașii… 

Muțenia sa proverbială, definită obiectiv, „Blaga e mut ca o lebădă” („Autoportret”-1943, 

publicat în volumul „Nebănuitele trepte”) glisează pe holurile liceului mai singure ca oricând; 

dar e doar o simplă impresie. Încă se mai aud în ecou glasurile zglobii ale celor mai mici dintre 

elevi, cu aripi de gărgărițe ori de fluturi. Încă persistă emoția elevilor claselor a VIII-a, aflați în 

fața primului lor examen, dar și imaginea îmbrățișărilor frugale ale tinerilor liceeni, ale 

viitorilor absolvenți.  

Lucian Blaga (numele său real, Ion Albu) rămâne același poet, dramaturg, eseist, 

romancier, filosof al culturii și mai ales diplomart român în capitalele Europei, în mult 

invocatul ev interbelic. Dar mai presus de toate, rămâne purtătorul de cântec.  

Paradoxal destin! Cunoaște ascensiunea și devenirea culturală, apoi regresul, prin muțenia 

impusă de comuniști. Perioada cea mai neagră a existenței sale nu presupune privarea de bunuri 

materiale, cât mai ales „izolarea” sa culturală, impusă de cei „văpsiți în roșu”, după cum îi 

numea Marin Preda în romanul „Moromeții”. 

Începând cu 1943, Lucian Blaga nu mai publică niciun vers, dar în pofida tuturor, continuă să 

scrie, căci scrisul e menirea sa, după cum însuși susține: „Destinul omului este creația”.  

Profunzimi... 



Abia în 1962, opera sa reintră în circuitul public, oricum post-mortem. În fond, cele două 

decenii ale muțeniei impuse, nu înseamnă prea mult pentru zâmbetul eternității.  

De ce astăzi școlile sunt pustii? Una din cauze, cred, este și aceasta versificată de poet:  

„Cenușa îngerilor arși în ceruri/ ne cade fulguind, pe umeri și pe case.” („Anno Domini” – 

1938). 

Suntem cei care așteptăm în curțile dorului ca mirabila sămânță a plăcerii de a cunoște, să 

renască. Ori poate suntem cei pe care-i așteaptă viitorul, iar discipolii noștri sunt asemenea 

spicelor de grâu ce se vor secerate doar de lumina lunii.  

Ne e dor de Blaga, mai ales acum, când nu ne putem aduna nici măcar pentru a jertfi 

„corola de minuni” a florilor, depuse umil de eufonia zâmbetelor elevilor.  

Însă, Lucian Blaga, în mod luciferic, ne oferă soluția propriei noastre salvări, pe care mulți 

o vor căuta, nu printre lacrimi și rânduri, ci în sinele profund, pe care îl descoperim acum, în 

vremea izolării de virusuri, de ceilalți, de întunericul necunoașterii:  

 

„Atâția dintre semeni nu prea știu 

ce să înceapă-n zori cu suferința. 

Ei nu-și dau seama nici spre seară de prilejul 

chemat să-nalțe mersul, cunoștința. 

 

Suferința poate fi întuneric, tăciune în inimă,  

pe frunți albastru ger,  

pe coapsă ea poate fi pecete arsă cu fier, 

în bulgăre de țărână 

o lacrimă sau sâmbure de cer. 

 

Nu mai calcă pe pământ 

cine calcă-n suferință.” 

     („Lauda suferinței”, în volumul „Ce aude unicornul” )  

 
 

Prof. Niculina Constantinescu,  
               Liceul Teoretic Lucian Blaga, sector 2, București  



 
 

Studii... 

 Deși izolați în case, elevii au studiat 

opera marelui poet Lucian Blaga. 

   În cadrul “Academiei 

copiilor” sub coordonarea 

doamnei profesor  

Niculina Constantinescu 



 

 La orele de Limba și Literatura Română, 

sub coordonarea doamnei profesor Ionela Voicu 



Creativitate... 

 



 

 

Scriitor, poet si dramaturg, 

Toate pentru ca versurile-i curg, 

Blaga el se numește, 

Și liceul nostru este. 

 
  Ana Stativa, 9 F 

 

Blaga se numește, 

Liceul ocrotește. 

El prin poezii vorbește 

Și mereu ne păzește. 

 
 Băilă Raissa Maria, 9 F  

 

Blaga, un poet model,  

Un om ce pare altfel  

Scriitorul de renume, 

Ce i-a dat liceului nostru un nume. 

 

Cu poezii inspirate, 

Din viață interpretate 

Ce în suflet se întipăresc 

Iar din minte nu mai ies. 

 

Zilele par visătoare 

Atunci când dai de o eroare. 

În fiecare poezie, 

Există un gram de magie! 

 

În inimă îți păstrăm un loc, 

Să ne aduci puțin noroc. 

Ești o stea a poeziei 

Și domn al filozofiei! 

 

Soare Andreea, 9F 



Oglindiri... 

 
 
 

 

FACIES TRES 

   Lucian Blaga, 1919 

Puer ridet: 

“Sapientia et amor meus est ludus!” 

Iuvenis cantat: 

“Ludus et sapientia mea est amor!” 

Senex tacet: 

“Amor et ludus meus est sapientia!” 

TREI FEȚE 

   Lucian Blaga, 1919 

Copilul râde: 

“Înșelepciunea și iubirea mea e jocul!” 

Tânărul cântă: 

“Jocul și-nțeleciunea mea-i iubirea! 

Bătrânul tace: 

“Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!” 

 Două “fețe” ale aceleiași poezii! 

 Elevi: Tiberiu Ene, 9E 

  Marius Rădulescu. 9E 

 Prof. coord. Ileana Voicescu 
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