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ÎN LUMEA CELUI MAI IUBIT DINTRE “SILI TENI”…
De ce îl mai citim pe
Preda?…
O întrebare
oarecum fireasc ,
dac
e s
ne
raport m la cât #i
mai ales la ce se
mai cite#te ast zi!
O întrebare
adresat
nou ,
tuturor, profesori
#i elevi, lectori aviza&i sau nu. Într-o
lume în care comercialul, lipsa de
bun-gust se vând, se caut #i se
apreciaz , nume sonore, cum e
Preda, par s intre în umbra a tot ce
înseamn non-valoare #i, astfel, s
constat m cu triste&e c literatura
intr într-un proces asiduu de
involu&ie. Cu siguran& c nu trebuie
s elud m cele câteva crâmpeie de
talent care se mai fabric ast zi, dar
care, din nu #tiu ce motive, nu mai
au priza scontat la publicul –elev.
Dar ce-i place elevului nostru
de ast zi? Am fi tenta&i s spunem c

nimic…dar am fi nedrep&i fa& de
cei care înc mai cred în valoarea
literaturii rurale, care l-a consacrat
pe sili#teanul nostru. Revenind la
Preda, putem afirma faptul c el
vine dintr-o genera&ie u#or
controversat care a scris timid,
atent #i responsabil f râma de
literatur , salvat de opresiunea
nefast a politicului.
Constat bucuroas , eu,
profesor al unei genera&ii în deriv ,
faptul c Preda înc mai place, înc
mai na#te dipute, înc mai invit la
reflec&ie, înc mai tr ie#te! Elevul
zilelor noastre, de#i ancorat într-o
lume care nu mai are satisfac&ia
lecturii, satisfac&ia spiritual , în
general, cite#te Preda, nu pentru ca
i-a impus “profa”, ci pentru c vrea
s tr iasc la modul autentic
aventura lecturii unor personaje
exponen&iale. Preda a devenit
reperul unei lumi, a unei genera&ii, a
unei categorii sociale, oarecum
defavorizate, prezentat doar în tu#e
grosolane, dominate de instinct #i
primitivism originar: categoria & ranului român. Un altfel de & ran, un
altfel de temperament, o alt
concep&ie despre via& #i lume, am
spune! Am fi nedrep&i dac ne-am
raporta doar la Moromete!
Personajul rural predist, în genere,
are un alt contur, care trimite mai
degrab c tre filozofia clasic , cu o
evolu&ie rapid c tre modernismul
actual.
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De ce il mai citim pe Preda?…

Dac arunc m o privire
c tre nuvelistic , am spune ca
acolo începe aventura filozofiei
morome&iene! Acolo ia na#tere
Moromete, în lumea aceea
spectaculoas #i ciudat , cu
excese #i frustr ri, între sacru #i
profan!
Un chestionar pe tem ,
dat unei clase terminale, pune în
lumina alt reper: memorialistica.
Elevul nostru, denumit
a#a în mod generic, aprecia o
lucrare care nu se reg sea în
program . Avea #i o motiva&ie
clar , la îndemân : î#i dorea s
g seasc el acolo ceva care s -l
trimit la eroii prefera&i. Aceasta
însemna c
erau lucruri
nel murite, nelini#ti interioare,
pasiuni ascunse.
'i aventura merge mai
departe ...#i vine o zi, în care tot
el, elevul zilelor noastre, poart
în ghiozdanul lui minuscul, cu
form
de borset sau ceva
asem n tor, ”Jurnalul intim“al
autorului. Are deja pe buze o
întrebare, care nu este a lui, dar
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vine #i propune o dezbatere,
preluând
o întrebare retoric ,
inserat jurnalului: ”De ce ne
îndr gostim, pentru ca pe urm s
ne silim a uita, a smulge din noi
fiin&a iubita?” Asta da, surpriz ! El,
adolescentul rebel, ancorat prea
mult în realitatea asta a noastr ,
deformat #i deformatoare, înc mai
rezoneaz la afectivitate sau la tot
ce are leg tur cu ea? Se pare c
da ...#i se pare c nu se va opri aici.
Preda l-a cucerit, posibil, începând
cu Victor din “Strigoaica“ #i
terminând cu un alt Victor, Petrini,
de aceast dat , din “Cel mai iubit
dintre p mânteni”.
Pentru el, elevul care nu a
renun&at la aventura cunoa#terii
marelui Preda, pentru noi, cei care
înc îl mai c ut m pe Moromete,
pentru c ne lipse#te filosofia lui de
via& , dar #i umorul lui hâtru,
s n tos, înc rcat de patimi #i ani,
pentru noi to&i, Preda exist , #i va
exista atâta timp cât nu ne vom
nega r d cinile! Pentru el #i pentru
noi, Preda merit citit!
prof. Mariana Rusu
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Prezen#e arhetipale în opera lui Marin Preda
Literatura lui Marin Preda pare înv luit în mod
obsesiv de anumite ipostaze concrete în evocarea naturii:
1. Lumina soarelui:
Scriitorul se las mereu sedus de tentativa de a defini
temporalitatea generoas a verii printr-o generozitate a
spa&ialit &ii solare, a luminii de necuprins, cu intensitate
maxim .
Putem ad uga faptul c formula paradigmatic
„lumina etern a zilei de var ” exprim tocmai unitatea
de fond a generozit &ii temporale #i a celei spa&iale în
natur .
În toat opera sa, prozatorul evoc frecvent
r s ritul soarelui. De exemplu, în Morome#ii , întâlnim
imaginea unui adev rat spectacol ritualic. E ziua întâi a
seceri#ului din miezul verii, când totul devine, parc , o
nou facere a lumii. R s ritul soarelui este prezentat
într-o adev rat rev rsare de suspans maiestuos, anticipând redarea preciziei ritualice a actului muncii, riguros
#i plin de vitalitate.
R s ritul din ziua întâi a seceri#ului cap t , astfel, tonalit &i
simfonice. Este clipa suprem a
purit &ii solare, iradiind minu&ios
întreaga concretitudine a naturii
#i con&inând povara gesturilor
umane concentrate spre ar tarea
la fa& a zeului luminii.
De fapt, prima zi de seceri# evoc , în Morome&ii, jum tate din drumul
„luminii eterne a zilei de var ”: de la r s rit pân la
apogeul amiezii. Soarele se ridic greu pe cer, lumina
lui cre#te aprig, devenind un alb potop celest. Reper
fundamental, mut #i totu#i incendiar, frun&ile omene#ti
se întorc neîncetat spre el, blestemându-i dogoarea, cu
aparent ur , cu team , cu speran& , cu bucurie mocnit . „Era cald, aerul era aprins, soarele b tea în cre#tet
cu puterea unui foc uria# care ardea aproape de tot, la
câ&iva metri deasupra capului. Moromete se uita în sus,
cu mâna la frunte, vorbea singur: „M , ce arde! Ne coacem! Murim!” Apoi tare: „M , Voicule, ce-i facem,
m , cu soarele sta? Arde de-&i aprinzi &igara la el!”
Personajul mimeaz , în spiritul disimul rii proverbiale,
teroarea în fa&a rev rs rii incendiare, f r limit , a naturii. Dar teroarea nu-i decât un joc teatral. Teama lui
Moromete în fa&a aprigei „lumini eterne a zilei de var ”
ascunde, mai degrab , un gest de tandre&e b rb teasc ,
de admira&ie care – în indisponibilitatea de a fi declarat – se exprim pe dos.
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2. Câmpia
În opera lui Marin Preda, câmpia este spa&iul natural
ideal. Paginile cele mai expresive, de o inegalabil nuan&are artistic , în evocarea câmpiei sunt cuprinse în romanul Morome&ii. Aici, scriitorul realizeaz o descriere am nun&it pe vertical a vie&ii îns #i a peisajului, capabil s
justifice intensitatea reveriei: „Câmpia p rea f r margini.
Totul dormea. Nu se vedea nicio pas re, nu se auzea
niciun glas. Din dep rtare, zidul grânelor se apropia mereu înaintea c l re&ului. Întinderea t cut a câmpiei sperie
parc animalele care încetinir goana, se oprir pe loc #i
agitar iar #i iar #i capetele lor frumoase, cu urechile întinse înainte, cu privirea domesticit dar vie #i inteligent .
Câmpia t cea mereu”.
Imaginea câmpiei este, de regul , înso&it de intensitatea
luminii solare. Cel pu&in jum tatea din personalizarea
câmpiei se datoreaz str lucirii soarelui; evocarea câmpiei
înso&e#te ca o permanen& toate momentele importante ale
evoc rii drumului soarelui.
În viziunea scriitorului, câmpia
este un spa&iu “sacru” ce eternizeaz
actele umane fundamentale concretizate
în muncile specifice satului. Paginile
care descriu în cea mai expresiv manier natura din câmpie sunt cele ce dedicate trudei #i sublimului seceri#ului.
3. P mântul—vatr elementar , germinativ #i ocrotitoare
Epica lui Marin Preda evoc
puritatea stihial , blând , a lutului originar. Ori de câte ori
revine la imaginea p mântului (inclusiv în ipostazele sale
particulare, câmpia, gr dina, b t tura) ca una din esen&ele
arhetipale ale naturii, Marin Preda înclin elogiul epic
spre o solemnizare elegiac , liric , ca, de exemplu, în Via&a ca o prad : “Când m culcam pe p mânt #i mu&enia lui
îmi #optea: -'i tu vei fi mut #i vei fi una cu mine. Noi doi
suntem prieteni, te las s tr ie#ti, bucur -te, dar e#ti al meu.
Nu acum, când e#ti un copil,
mai târziu...Restul, via&a care &ia fost dat , î&i apar&ine, faci cu
ea ce vrei, dar dac m ui&i, cu
atât mai mare î&i va fi surpriza
dup ce anii t i vor trece, când
ne vom întâlni din nou #i va trebui s -&i dai seama c nimic nu
&i-a mai r mas afar de mine.
..Nu e a#a c e pl cut s st m
noi de vorb împreun ?”
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Prezen#e arhetipale în opera lui Marin Preda
Astfel, scriitorul intr în
contact
cu
“glasul”
p mântului,
cu
“#oapta” acestuia, pe care îl
consider
un
demiurg cu puteri miraculoase.
Desigur,
imaginea
“glasului” p mântului nu este unic în literatur , opera care a consacrat-o fiind, fire#te, Ion, de Liviu Rebreanu. Îns , între
“glasul p mântului” evocat de autorul lui Ion #i Marin
Preda exist substan&ial deosebiri de nuan& . În romanul
lui Rebreanu putem vorbi mai degrab de o porunc
adresat instinctului personajului. Reac&ia lui Ion care
salut glia e o supunere primar fa& de ipostaza
decundit &ii solului, al c rui st pân se dore#te. În fond,
personajul nu ascult “glasul p mântului” ci, prizonier
al propriei sale porniri posesive, se las devorat de
aceast porunc a posesiunii.
În epica lui Marin Preda, “glasul p mântului” e
o dezinteresat deliberare metafizic . Numai aparent,
personajul devine prizonierul acestui “glas”. În realitate, el r mâne liber, î#i p streaz libertatea contemplativ , în procesul de “ausculta&ie.”
Esen&ial este ideea comuniunii cu natura #i a
comunic rii cu ea, pe calea unei priorit &i a umaniz rii.
Generos, p mântul este #i un martor al iubirii.
De exemplu, în Morome&ii I, r scolind bulg rii din care
aveau s -#i ridice cas , Biric #i Polina se abandoneaz
o clip volupt &ii erotice chiar
pe vatra rudimentar , curat ,
r coroas , p zit “de lumina
mare a zilei”.
Astfel, ipostazele terestre ale naturii evocate de
Marin Preda sunt invadate de
soare, de alba lui lumin , p mântul însu#i str luce#te. Iar
str lucirea sa ne apare nu ca
obi#nuitul reflex solar, ci ca
luminiscen& l untric , datorat însu#i lutului.

Pagina 4

4. Arborii izola#i—salcâmul
În epica lui Marin Preda, imaginea salcâmului
dep #e#te considerabil, prin insisten&a revenirii obsesive, oricare evocare a acestui arbore din literatura noastr . Mai întâi, în 1942 scriitorul publica, în ziarul Timpul, schi&a “Salcâmul” ce r mâne, surprinz tor, în afara
volumului Întâlnirea din p mânturi din 1948. Explica&ia
pentru aceast omisiune o va da, mai târziu, scriitorul
însu#i: “Salcâmul era...un cod care nu trebuia divulgat.
Scena cu doborârea lui îmi ap rea acum ca o poart pe
care dac #tiam s-o deschid intram pe un teritoriu în
care tr ia o lume miraculoas , pe care o cuno#team #i
pe care o puteam povesti.”Codul la care se refer Marin
Preda vizeaz deschiderea c tre o lume cu mult mai
cuprinz toare tematic decât filonul epic al rela&iei omnatur . Doborârea salcâmului constituie poarta secret
c tre miracolul lumii & r ne#ti în declin.
Iat c simbolul declan#ator pentru un proces
artistic fundamnetal îl constituia un element al naturii,
un copac.
Uria#ul salcâm “morome&ian” simbolizeaz o
întreag lume în dubl ipostaz : în raport cu mediul
uman & r nesc, cu obiceiurile sal #i în raport cu natura
îns #i. În acest reper existen&ial al satului se concentra o
lume de obi#nuin&e, bucurii, speran&e, senza&ii, ce dep #ea ritmurile vie&ii din b t tura Morome&ilor. Totdeauna & ranul a n zuit s afle în natur puncte de reper
pentru echilibrul s u l untric. Astfel, atunci când salcâmul e doborât, pieirea lui are un lung ecou r sfrânt tocmai ca o cl tinare a reazemului interior.
For&a coagulant , esen&ializatoare, a arborelui
e atât de pronun&at , încât atunci când salcâmul se pr bu#e#te, actul declinului atrage dup sine o dezechilibrare de ansamblu a însu#i peisajului natural: lini#tea
dimine&ii devine vijeli, v ile clocotesc, nem rginirea
spa&ial î#i modific rela&iile.
Destinul salcâmului “morome&ian” cap t
conota&iile unui ritual tragic, ce evoc solemnizarea
monumental a unei pieiri. Bocetele din cimitir pe
fondul c rora are loc t ierea arborelui nu fac decât
s intensifice tragismul.
Putem astfel observa c , în opera lui Marin
Preda natura nu este evocat extensiv, asemenea
unui decor, ci prin intensitatea impactului s u cu
omul.
prof. Carmen—Mariana Codre#
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Autenticitatea personajelor prediste
Genera&iile actuale utilizeaz cuvântul & ran doar cu
sens peiorativ, pentru c foarte
pu&ini dintre noi mai intr în
contact cu ruralitatea. M rturisesc c îmi produce un gust
amar aceast asociere nedreapt , deoarece am fost un copil
crescut de bunicii mei, & rani
cu acte în regul , lucru pe care
nu mi-e ru#ine s -l recunosc.
Dac acum sunt OM, e #i pentru c bunica, în special #i-a
l sat asupra mea o amprent
puternic
Elevii mei s-au n scut
în democra&ie, în libertate, nu
au avut contact cu & ranii, de
aceea tind s -i
denigreze,
considerându-i neinteresan&i,
insignifian&i, lipsi&i total de valoare.
Iat c vine s le infirme ipoteza un sili#tean autentic, Ilie Moromete - ,,ultimul
& ran român”, care, prin multitudinea calit &ilor sale, reu#e#te
s le schimbe unora dintre
elevi aceste idei preconcepute,
total nefondate.
Într-una din discu&iile
purtate la o clas terminal am
aflat cu stupoare c educabilii
nu s-ar fi gândit niciodat c în
acest personaj s-ar ascunde
atâtea principii autentice, atâta
determinare #i nici c umorul
lui Moromete, capacitatea lui
de disimulare, inteligen&a nativ ar fi semne ale unui IQ ridicat. De#i se credeau superiori
unui & ran, mare parte din
elevi, constat c au ce înv &a
de la sili#tean, cel care lupt cu
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toate for&ele #i care face uz de toate
abilit &ile sale ca familia s r mân
unit , lucru dup care foarte mul&i dintre elevi sufer , lupt ca p mânturile
s -i r mân intacte, într-un cuvânt lupt pentru idealurile sale, pentru valorile ce-l reprezint . Iat c , dup ce parcurg paginile valorosului roman
predist, elevii ajung la o concluzie just : & ranul nu trebuie condamnat, ci
pre&uit #i, mai mult decât atât, luat
drept model!
Dar Marin Preda nu promoveaz doar valorile patriarhale. El pune într-o lumin favorabil #i & ranca
autentic , cu principii solide de via& .
Un astfel de exemplu e Polina, fiica
lui B losu, & ran înst rit, superioar
altor personaje feminine prin ambi&ia,
prin determinarea de care d dovad .
C s torindu-se cu s r ntocul de
Biric , nu se complace în situa&ia dat
#i, dornic s duc o via& mai bun ,
lupt cu toate puterile pentru a reu#i. E
capabil s -#i înfrunte familia, îi impune so&ului s -#i cear drepturile, iar
extraordinara putere de convingere pe
care o posed îi garanteaz succesul.
Scriitor de mare valoare, Preda
e capabil s ofere modele nu doar din
lumea rural , ci #i din cea citadin .
Este cazul eroului Victor Petrini, intelectualul oprimat, din perioada proletcultist , cel care, gra&ie nobilului fond
sufletesc, reu#e#te s se ridice din noroiul societ &ii dec zute putând duce o
via& onest , în concordan& cu standardele sale morale.
A#adar, nu doar & ranii predi#ti pot fi modele pentru tinerii
genera&iei contemporane, ci #i intelectualii, Victor Petrini fiind un exemplu concludent în acest sens.

În concluzie, personajele lui
Marin Preda sunt firi independente, cu principii solide
care le ghideaz existen&ele,
personaje care nu renun&
nici în ruptul capului la ideile
pe care #i le propun, perseverente, capabile, de aceea consider c pot costitui modele
valoroase pentru tinerii genera&iei actuale, genera&ie care,
bucurându-se de atâtea libert &i, uit de fapt ceea ce e mai
important: faptul c trebuie
s -#i p streze independen&a
cugetului, nel sându-se prad
dependen&ei de orice natur .
Dragi tineri, pute&i
identifica idei valoroase #i
modele demne de urmat dac ve&i avea dorin&a de a parcurge #i aprofunda opera lui
Marin Preda! Nu ezita&i!
prof. Gabriela Oanc
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Pe urmele lui Moromete...
“Scriind, am admirat întotdeauna
o crea&ie preexistent care mi-a fermecat
nu numai copil ria ci #i adolescen&a. Eroul
preferat, Ilie Moromete, care a existat în
realitate a fost tat l meu. A fost un om despre care nu pot spune daca l-am iubit mai
mult sau l-am admirat mai mult.“ A#a î#i
începea confesiunea autorul celui mai popular roman postbelic, Marin Preda. Dar
despre celalalte aspecte ale realit &ii care
au stat la baza romanului nu se #tiu prea
multe. Incercând s p trundem în lumea
creionat într-un spa&iu real, am aflat ce se
întâmpl azi cu s tenii b trânului sat #i
ast zi va facem p rta#i la aventura noastr .
SILI#TEA GUME#TI O halt
din Câmpia Dun rii. Aici #i-a dus traiul
Moromete. Azi, ceva resturi de personaje
încearc s închege volumul trei al romanului. Sili#tenii se strang "La monument",
la un pahar de vorb . E în buricul satului,
la o r spântie veche. A#teapt în fiecare
sear în fa&a ecranelor pân ce vad genericul telejurnalului luand-o la goan apoi,
pornesc spre "centru" la palavre. "L-or
inchide, nu l-or inchide”, zice Vasile, noi
nu avem nici un folos din asta. „Acu, cic
îl ancheteaz pe altul”. La dou str zi distan& se afl b trâna Poian a lui Iocan.
Nici un picior de om. Un &arc pustiu. Locul
nu mai aduce deloc cu mai vechiul parlament s tesc.
De Marin al lor, nu-#i mai amintesc mare lucru. "Un b iat taciturn, boln vicios, curios; un tip, cumva, suspect", asta
se repeta cel mai des în replicile
sili#tenilor, când îi întrebi de vecinul lor
devenit celebru la Bucure#ti. Multora nu
le-a trecut sup rarea pe el, c ci atunci când
au auzit c s-a scris despre ei în roman "li
s-a facut negru în fa&a ochilor". Afl m c
revolta personajelor reale ale lui Preda n-a
fost deloc timid . Mai c-au vrut s sar pe
el, c ci se a#teptau din ceas în ceas ca cei
de la Secu s le vina de hac dupa publicarea primului volum al Morome&ilor. În
ultimii ani, Marin ajunsese s vina la
sor -sa Ilinca numai noaptea, cu un taxi de
team s nu fie lin#at.
PRISPA DE VANZARE. In casa Ilinc i,
sora cea mic a lui Moromete, locuie#te
acum o cumnata a sa, tanti Niculina. E
v duv #i s-a mutat aici ca s n-o lase pustie. Mai toat ziua face drumuri la pr v lie
s cumpere parizer pentru cele 17 pisici ale
sale. A#a mai uit de plictiseal . "Era un
b rbat înalt #i prezentabil, Marin", spune
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b trâna.
Când venea aici la tata, nu îndr zneam s intru în discu&ie, c el era om de#tept #i-mi era ru#ine, dar mi-amintesc c
cerea mereu ciulama de iepure cu m m lig
#i câteodat , #i ochiuri. Venea des cu
Breban #i cu Eugen Simion #i mâncau aici
pe rupte", î#i aminte#te tanti Niculina. B t tura lui Moromete a ramas p r sit de doi
ani. Casa e nea#teptat de mic , o "cas pe
t lpi", cum se spune, adic are scheletul
adus, închegat gata, din padure. Alt dat
acoperit cu sit , acum cu tabl . 'i cu prispa
închis ca nuca în perete, cu geamuri de
autobuz. Gospod ria a ramas unei fiice a lui
nea Gheorghe C l ra#u, Achim din roman.
Nea Marian, ginerele lui Achim ne-a descuiat casa #i ne-a l sat s tragem cu ochiul la
cele dou od i, în timp ce el scotocea într-o
pung de-un leu pitit printr-un #ifonier. În
ea &ine fotografiile cu Coconu. Pe astea le
mai are #i o singur grij - b tutul drumurilor la Bucure#ti, la Ministerul Culturii, cu
gând s scoat un pre& bun pe cl dire, c ci
vor s-o cumpere ca s-o transforme în cas
memorial #i centru de cercetare.
ULTIMUL MOROMETE. Col&
cu 'coala Veche, se afl înv & torul Florea
Gheorghe, Todiri& din Morome&ii. B trânul, care a împlinit de curând 90 de ani, a
fost directorul #colii pe timpul cât Marin
Preda a fost elev în sat. "Marin a r mas ni&el
sup rat pe mine pentru c i l-am b tut o dat
pe frate-s u, Saie, #i a &inut la sup rare mult vreme", spune b trânul. "Era t cut, a#a
mi-l amintesc, nu a spus el nici când s-a dus
la #coal mai departe la ora#. S-a prezentat
la examenul de admitere f r s spun tat lui, f r s m întrebe nici pe mine. 'i a fost
respins din cauza miopiei #i a tuberculozei,
care în familia lor era ereditar . Puteam
vorbi cu directorul #i se rezolva, c ci eram
rud cu el", adaug nea Florea.
Nelu, fiul înv & torului, s-a reg sit
#i el în paginile romanului "Imposibila întoarcere”, în care Marin scrie ca dasc lul
avea un copil cam prost nac, dar nu l-a
mâhnit pe el asta. Nelu î#i aminte#te #i acum
c , pici fiind, îl spiona pe Marin venit în sat
cu prima lui so&ie, Eta. "O ducea la sc ldat
la p dure #i g #tile de b ie&i nu mai oboseau
s o priveasc . Nici unul nu mai v zusem
pân atunci o tip în costum de baie", spune
ghidu# Nelu, acum b rbat trecut de 50 de
ani.

LEGEA P&MÂNTULUI
Sili#tea-Gumesti
adun
3.000 de suflete. Vreo 50 de in#i
tr iesc din leafa din serviciul administrativ al comunei. Restul, din ce
scot pe grâu, porumb, floareasoarelui #i din aloca&iile copiilor.
Nu au canalizare, nici ap curent .
De pu&in timp au #i televiziune prin
cablu. Totu#i, mai vechii abona&i la
ziarele de la Bucure#ti a#teapt tot
po#ta#ul s le aduc ve#tile. A#a
s-au obi#nuit. De p mânt sunt la fel
de lega&i ca #i Moromete. De#i nu
le iese mai nimic de pe urma lui,
nu-l dau în arend , nici nu-l vând.
E o "chestiune de orgoliu".
MOROME(II, VOLUMUL 3, de MARIAN CIOBANU
In
studen&ie,
Marian
Ciobanu a chiulit de la un seminar,
la care era invitat în amfiteatrul
Marin Preda. A preferat s joace
car&i la barul de la Arhitectur , decât s asculte ni#te chestiuni plictisitoare. A#a s-a #ters razant de Preda în tinere&e. Dup ce a terminat
facultatea, la reparti&ii, Ciobanu a
&inut s vin ca profesor de român
la Sili#tea-Gume#ti. El s-a îndr gostit de pove#tile cu Preda #i #i-a
vândut o cas pentru a publica o
carte despre scriitor: o monografie
sentimental .
"Mai c m-a# apuca de al
treilea volumul al Morome&ilor, nu
cred c Preda s-ar supara pe mine",
spune profesorul. "Am vorbit cu
pu&in înainte s moar Ilinca, sora
lui cea mic , într-o sear . Imi povestea cum Marin, în ultimii lui ani
de via& , îi cerea mereu s -i fac loc
într-una din od ile p rinte#ti, c ci
vrea s continue Morome#ii.
Cu toat str duin&a lui
Marian Ciobanu, credem c orice
încercare de a continua povestea nu
ar putea egala geniul lui Marin Preda.
'i, f r Moromete, romanul nu #i-ar mai justifica existen&a.

Prof. Claudia Iancu
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ÎN LUMEA CELUI MAI IUBIT DINTRE “SILI TENI”…
Pe urmele “celui mai iubit dintre
sili$teni”…

Aten)ie! O lume în c dere!
Merg agale pe uli&ele satului #i
& ran, cu
v d pe marginea drumului un
inte#te
fa&a br zdat de soare ce îmi am
sau
ete
rom
Mo
e
oar
de cineva…S fie
#i…
Coco#il ? Nu, dar totu
ite la
Nimic din înf &i#area lor nu trim
estea
pov
povestea aceea frumoas , la
aPoi
t
adolescen&ei noastre. Caut îndârji
pentru a
na lui Iocan, îmi ascut sim&urile
dorescu,
auzi vorbele înv & torului Teo
lui Nia
al
ritu
spi
încerc s refac traseul
ia c
res
imp
ai
culae, #i cu toate acestea
loc
în
#i
,
ceva î&i scap . Întrebi de Polina
de
dai
,
de fata aceea voluntar #i aprig
a preoo tân r supus , blajin , mult pre
î&i r scupat de treburile casnice ca s
eva
C
!
stai
r
pund la întreb ri. Da
vrae
n:
e&ia
m trimite la spa&iul morom
a
te,
scu
ja aceasta a pove#tii înc nen
e
car
de
lumii înc p str toare de valori
ai,
num
ne vorbea Preda. Pentru ea, #i nu
iasc
ie&u
rav
sup
s
m
t
lup
trebuie s
iloanem
re,
toa
ert
într- o alt lume, nei
l
satu
,
riei
isto
ie
s , dur , care se subscr
&at
înv
am
acesta despre care #i tu si eu
Sili#tea c a f cut istorie! Salva&i satul
a omului
Gume#ti de invazia timpului #i
modern!
Ciuca Adina, clasa a XII a C

Duminic , ora 10.00, diminea&a. Aerul rece care î&i adoarme
toate sim&urile, reu#e#te totu#i s
te conduc spre un loc plin de
amintiri.E locul în care Moromete
acesta al nostru, hâtru #i ironic a
dat via& unei pove#ti: povestea
satului Sili#tea—Gume#ti.Un sat
ca oricare altul, ai putea spune!
Te surprinde doar când ajungi în
inima lui #i descoperi fier ria aceea, cu via&a ei, cu tot! ”Pro#tii” lui
Coco#il întregesc tabloul acesta
desprins dintr-o alt lume. Zgomotul potcovarului vine s poten&eze priveli#tea. Din când în când,
un strig t de la premilitar te face
s tresari, pentru c el contravine
lini#tii din poian . Parc sunt dou lumi într-una singur . O lume
care e pe cale s dispar , #i alta
care parc se na#te #i …sperie!
Dar tu nu te l sa impresionat de
asta #i mergi mai departe, c tre
sat, #i descoper -l, prive#te-l, admir -l, accept -l!

Sili*tea-Gume*ti

… Câ&iva kilometri te de
spart
de lumea nebun a ora#
ului, #i
te a#tep&i ca #i aici s
g se#ti
ceva din aglomera&ia
lui…
Dar..nu! Str ba&i uli&ele
#i îl
cau&i
pe Moromete, pe
Coco#il , pe to&i cei pe
care îi
cuno#ti de parc ai fi tr
it cu ei
o via& . Încerci..dar nu-i
g se#ti
a#a cum nu g se#ti de fap
t nici
farmecul tradi&iei de de
mult,
nici spectacolele rustice
, nici
oamenii aceia care fac din
existen& un alt spectacol.
G se#ti îns aici o po
veste
care st scris pe fiecare
parte
din acel sat, care nu va
pieri
niciodat !
E
lumea
lui
)ugurlan, a lui Biric .#i a
altora
ca ei care v d #i simt rea
litatea
unei existen&e sumbre #i
reci,
ce s l #luie#te în spatele
s r ciei, a necazurilor de zi cu
zi, a
D n il Mihaela, XII C umorului negru. Oare a vo
rbit
Preda de un alt sat #i al&
i oameni? Oare el a v zut ce
ea ce
noi ast zi nu putem
vedea?
Dac e a#a, tot noi sunte
m cei
ce au pierdut, iar dac
satul
acesta este produsul imag
ina&iei
sale, atunci da, avem în
fa& un
maestru al descrierilor pit
ore#ti,
un portretist #i un artist
al construirii caracterelor!
Dendrino Raluca, XIIC
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…#i via)a a fost pentru el, într-adev r, o” prad “…

Septembrie,
început de #coal
de

“altceva”.

#i
Un

s salveze ceva din sublimul unui text care parc
venea spre mine, spre copil ria #i adolescent
mea,

spre

casa

p rinteasc pe care de

iodat
c
i
n
t
a
ntreb au vreun
î
m
a
a
i
“Nu mtoate aceste c exist $
dac ensul lor e ”
S
c…
sens. ne uimes

soare înc îmbietor #i
la fel de
îmbietoare
p rea invita&ia la lectur
ne-o

f cea

profa

de

pe care

român !

Ne

obi#nuisem cu lecturile de început de ciclu, care
veneau s ne trezeasc din amor&eala unei vacan&e care ac&ionase asupra noastr asemenea
unei eclipse ...de spirit, de emo&ie!
Via#a ca o prad , avea s

sune vorbele

“doamnei noastre”, f r prea multe explica&ii,
f r sugestii, a#a cum ne obi#nuia, doar un titlu
desprins de undeva dintr-o suit de texte ce
p reau s duc în acela#i loc. A venit #i întrebarea, inerent

de altfel, dac

este în pro-

gram …La întrebarea asta a ezitat doamna s
r spund clar, spunând c ”s-ar putea s fac
parte dintr-o program interioar , strict #i obligatorie…” Nedumeri&i, ne-am dus totu#i la bibliotec , c utând plictisi&i #i neîncrez tori cartea

fapt nu o p r sisem
decât pentru cinci
zile! Iubiri #i temeri, vise frânte,s
peran&e realizate,

toate, dar absolute toate existente
într-o singur carte. Nu voi uita cartea aceasta
cum nu voi uita de iubirea cea dintâi, de visul
meu, de sufletul meu, de mine! Tr iesc cu teama
c voi ajunge la ultima pagin #i c nu voi mai
#ti ce s fac de acum înainte! Am înv &at s -l
iubesc pe Preda, s -i în&eleg înclina&ia, s stau
lâng personajul lui, s -mi plac , da, s -mi plac
lumea lui Coco#il , s

în&eleg filozofia lui

Petrini, s fiu tolerant cu femeile care i-au perindat textul.
Preda trebuia s scrie aceasta carte, ea este
cartea unei identit &i, este o carte de identitate a
unei genera&ii, a unei vie&i
închinate scrisului, relief rii unei lumi care risca s
cad în banal #i derizoriu!

aceasta, care nu p rea s spun prea multe!
Dup 3 zile….
Dorm asemenea unui fugar care trebuie s
se ascund de furia timpului ucig tor, încercând
Pagina 8
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Cel mai iubit dintre p&mânteni-pledoarie a identit&#ii spirituale
Roman profund
realist, complex, de o
mare densitate a ideilor,
Cel mai iubit dintre p mânteni înf &i#eaz societatea româneasc din
anii ’40-’60 ai obsedantului deceniu, fiind un
roman- cronic .
Este ultima
oper a scriitorului, o
confesiune scrisa la persoana I, ca semn al autenticit &ii, eroul fiind
“E în
martor #i narator. Aflat
în închisoare, cu gândul
mu$c noi un a
morta nimal c
la o posibil condamnare pe via& , m
a
are n
l, cum
i tare
eroul î#i rememoreaz existen&a la
p
c
l
u
i
$
t, cu e
cât iu
i eu n
cererea avocatului, cu scopul prea
sau m -am $tiut bim mai m tât
g tirii ap r rii.
s m
ai bin
u
Victor Petrini, protago- r sp
e
p zes lt
z
i
u
s
n
n
d
c
nistul romanului #i narator, este ac
est an la întreba -am $tiut s ,
un fin intelectual, profesor unice leg imal, ce rea: ce e
versitar la catedra de filozofie
ca
cu
tur
are e ut în noi
(filosof asemenea eroului cal
milpetrescian, 'tefan
tea?” cu dragos $i
Gheorgidiu), autor al eseului Era
tic lo$ilor, având un scop precis:
acela de a crea un sistem filosofic
propriu.
Romanul este o sintez a
unor teme #i motive care surprind
existen&a uman în totalitatea ei:
na#terea, dragostea, moartea, înstr inarea de p rin&i, pierderea religiei,
violentarea rela&iilor sociale, însingurarea, bucuria scrisului, destinul
tragic al condi&iei umane etc.
De#i începe cu o reflec&ie
asupra mor&ii, romanul se încheie cu
ni#te cuvinte celebre, din Evanghelie,
cu valoare de maxim :, ,dac dragoste nu e, nimic nu e”, ceea ce înseamn recunoa#terea valorii supreme
a iubirii. Romanul poate fi privit
drept un roman politic, sentimental, social, de moravuri, trecerea de
la un nivel la altul f cându-se în
mod firesc gra&ie talentului scriitoricesc al autorului.

ni,
e
u
ste n
o
g
a
r
ed
“Und
u e”
n
c
i
m
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Cel mai iubit dintre
pâmânteni este un roman
document, m rturie a
unor evenimente grave #i
dureroase, despre erorile
acelor timpuri, despre
sacrificii, un tablou al
înjosirii #i al degrad rii
umane impuse. Din acest
motiv,
a fost definit
drept ,,carte a unei con#tiin&e #i a unei
epoci” (E.Simion).
Romanul poate fi privit,
de asemenea, #i ca un
bildungsroman intelectual, cu adevarate modele de disculpare în fa&a propriei con#tiin&e, medita&ia devine o forma a epicului,
no&iunile de fericire, iubire, autoritate, familie fiind permanent în gândurile intelectualilor.
Prozator modern, Marin Preda a
fost preocupat de ideea cuplului, ca
nucleu social, construindu-#i romanul pe mitul fericirii prin iubire. Cele doua iubiri nefericite care constituie e#ecul sentimental al lui Victor
Petrini sunt Matilda #i Suzy, pasiunea pentru ultima fiindu-i fatal
acestuia (ajunge la închisoare fiind
acuzat de comiterea unei crime, uciderea so&ului c zut în pr pastie).
Critica literar remarc faptul c
mare parte din romanele prediste
stau sub semnul e#ecului existen&ial,
c sunt romane deschise, dar c e#ecul înseamn de fapt cunoa#tere,
cucerire.
Cel mai iubit dintre p mânteni
este ultima capodoper predist , un
cântec al iubirii #i al libert &ilor spiritului, garan&ie a demnit &ii umane,
pledoarie pentru dreptul la adev r, la
via&a interioar a oamenilor, roman
pentru care se pare c scriitorul ar
fi pl tit pre&ul suprem al acestei
lumi, propria existen& .
Micu Alexandra, XII C
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)&ranul cu probleme de con$tiin#&
Lectura romanului Morome&ii, de Marin Preda, aduce în
Ironia ascu&it , inteligen&a ie#it din comun #i spiritul
prim-plan imaginea unui & ran unic în literatura român , ce î#i juc u#, felul s u de a face haz de necaz contureaz un perface din atitudinea contemplativ un principiu de existen& . El se sonaj aparte între & ranii literaturii române, stând mai
simte bine în mediul s u tradi&ional, în care admir derularea vie- aproape de realitate decât de fic&iune.
&ii calme, cu bucuriile ei simple, sub zodia timpului care “avea
Citirea ziarelor in Poiana lui Iocan este o hran
nesfâr#it r bdare”...
sufleteasc pentru Moromete, discu&iile purtate aici au rolul
Senin tatea aparent va fi tulburat sub presiunea eveni- de a clarifica si disocia ideile din articolele publicate, de a
mentelor care dovedesc c tr inicia st rilor de lucruri respective d e s c i fra sensurile profunde ale politicii vremii
- #i nu de a prezenta fapte de senza&ie.
este iluzorie.
b
e
d
Criticul literar Florin Mugur îl numea pe Ilie
semn con- Tehnica amân rii este un alt concept al
–
l
u
e
i
Moromete “un rege Lear & ran”.
filozofiei de via& a lui Moromete, el
obice oia de a s ate
i
r
o
e
v
e
n
e
h
u
n
c
Este, bineîn&eles, un & ran atiîncercând s t r g neze orice decizie
a
“Ave sau poate mai întorto a se re- sau atitudine care nu-i convenea.
pic, cel ce apare în ipostaza complex
ele
ne#e
- de
n
de con#tiin& , încrez tor în valorile tradi- trâ ge c $i c
glas n sau pri Scena cu Jupuitu este magistral cona
t
p
n
i
i
d
v
c
”
.
&ionale, cu o puternic tendin& de disistruit de prozator, atmosfera, tensiri pot
rin gr
ingur
mulare.
unea, iritarea celorlal&i fiind înagându e undeva p e a vorbi s
id
$
Reprezentant al colectivit &ii, al trage p
dins
provocat de Moromete pentru
i
e
s
le c a
imperativului tradi&iei, al legilor comunit a se r zbuna pe cei care nu în&elegeau greut &ispate
&ii, eroul lui Marin Preda este, totu#i, unul
le bietului & ran.
modern #i complex, la care drama omeneasc
tr it
Ilie Moromete este singurul & ran-filozof din liteprovoac o criz marcat printr-o însingurare tot mai pronun&a- ratura român , fr mânt rile sale despre soarta & ranilor
t .
dependen&i de roadele p mântului, de vreme #i de DumneToate personajele romanului se raporteaz la imaginea zeu sunt relevante pentru firea sa reflexiv . Fr mânt rile
patriarhal a lui Ilie Moromete. El este, în acela#i timp, deta#at #i sale despre soarta & ranilor dependen&i de roadele p mântulini#tit, iubitor de taclale #i însingurat, sceptic #i încrez tor în lui sunt relevante pentru firea sa reflexiv . Semnificativ în
soart .
acest sens este scnea ploii, când Moromete, udat pân la
Concomitent, Moromete este & ran (obligat de condi&ia piele, cuget #i exprim o adev rat filozofie de via&
lui s asigure supravie&uirea decent a familiei sale) #i artist dez- printr-un monolog interior, analizeaz condi&ia & ranului în
interesat de latura „meschin ” a existen&ei, atras de joc, contem- lume, precum #i rela&ia dintre tat #i copii.
plare, ironie, folosire în#el toare a cuvintelor, aprofundare
Este „& ran absolut” convins c existen&a lui repreintrospectiv #i admira&ie de sine – toate acestea fiind potrivnice zint centrul Universului, dispre&uitor fa& de tot ce venea
regulilor aspre de supravie&uire ale grupului s u social.
din afar #i nep s tor la înnoire.
Dac analiz m condi&ia de & ran, putem observa c e#uSfâr#itul lui Moromete este sfâr#itul unei mentalieaz în a-#i p stra p mântul intact #i familia unit , conflictul cu t &i de origine arhaic . El conserv o lume #i imagineaz
b ie&ii #i fuga acestora sugerând declinul autorit &ii sale #i decli- una în care s poat tr i. Detronat cu brutalitate de timpul
nul unei lumi pe cale de dispari&ie.
care devine ner bd tor, el devine „un rege f r &ar ”. (Ion
Pe plan spiritual îns , realiz rile lui sunt impresionante. B lu). Eroul î#i în&elege finalmente drama, ceea ce face din
El este un fel de lider spiritual al satului. Primarul, de exemplu,
el un personaj superior. Personajul lui Marin Preda este
vrea s -i câ#tige bun voin&a, sim&ind c glumele #i ironiile pot s
dovada vie c & ranul român a fost #i r mâne nu numai o
influen&eze opinia public .
Realizarea deplin a personajului fiin& cartezian , dar #i un suflet misterios prin înc rc tura
are loc îns în practicarea „artei pure”.
lui de mit, de spirit, de lirism #i ironie, de avânturi #i meMoromete prefer jocurile inteligente de cuvinte #i micile lancolii, suflet de care trebuie s ne apropiem întotdeaucomedii improvizate. Coco#il , un alt & ran inteligent, este parte- na ca de joaca unor copii pe care nu trebuie s -i speriem
nerul s u preferat; acesta nu g se#te replici originale, dar are, în prin toate întreb rile noastre uneori sofisticate. Fondul
schimb, darul travestiului comic, are talent de bufon.
a#a-zis primar al unor
Moromete este c utat de s teni #i pentru darul s u de povesti- asemenea
psihologii
tor. Compania lui este socotit o delicates . Personajul este #i un dep #e#te, cred, cu mult
bun observator, preocupat de resorturile comice ale situa&iilor. ceea ce ne închipuim
Dup o c l torie „la munte”, pentru vânzarea porumbului, el rela- noi despre simplitatea ei.
teaz familei #i prietenilor peripe&iile sale. To&i sunt uimi&i de Adagiul din poezia lui
transformarea surprinz toare a faptelor în cuvinte: „De ast dat
Blaga „ve#nicia s-a n sdrumul fusese #i mai aventuros #i Moromete povesti totul într-o cut la sat” va r suna,
sear , cu un glas neobi#nuit #i fu ascultat cu uimire. Descopereau cred, întotdeauna, ca o
to&i, Coco#il , mama, fetele – pân #i cei trei – c tat l lor avea tem de medita&ie dinciudatul dar de a vedea lucruri care lor le sc pau, pe care ei nu le colo de timp sau de
vedeau.”
eventualul progres al
lumii satului.
Pagina 10
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Marin Preda - Frânturi de gânduri...
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CERCUL DE LECTUR* - ÎN C*UTAREA PL*CERII DE A CITI...
Este unanim recunoscut c , prin lectur , se urm re#te formarea unor competen&e #i abilit &i care se vor dezvolta pe
mai multe tipuri de practici: lectura de
informare, lectura de pl cere, lectura
institu&ionalizat . Se dore#te a#adar atât
formarea unui lector competent, dar #i a
unui cititor care s -#i formeze gustul
propriu de lectur , astfel încât s fie un
cititor activ pe tot parcursul vie&ii sale.
Lectura devine astfel deopotriv act de
cunoa#tere #i act de comunicare (implic
un rol activ, dinamic al lectorului, angajat într-un dialog cu textul).
Latura care nu se neglijeaz #i care
câ#tig din ce în ce mai mult teren în
contextul unui model didactic al dezvolt rii personale, este formarea de valori #i
atitudini. Din cadrul acestora, cele pe
care se bazeaz activit &ile dedicate lecturii sunt cultivarea interesului pentru
lectur #i a pl cerii de a citi, a gustului
estetic în domeniul literaturii, stimularea
gândirii autonome, reflexive, critice, în
raport cu diverse mesaje receptate; formarea unor reprezent ri culturale privind
evolu&ia #i valorile literaturii. Toate acestea valorizeaz arta ca pe o form de
comunicare #i de cunoa#tere care se r sfrânge asupra dezvolt rii propriei personalit &i.
Pentru a se ajunge la un cititor competent cred c trebuie mizat mai întâi pe o
latur afectiv , pe o exersare a ceea ce
Umberto Eco numea „lectur naiv ”.
Acest lucru se poate proba prin analize
ale nivelului fonetic al textelor, pe baza
c rora au trebuit s explice reac&iile empatice, prin întâlnire cu paratextul operei
(analiza titlului, a ilustra&iilor de pe copert , sau a fragmentelor ecranizate),
prin sinectic (asumarea personal a unui
rol în text, punerea în locul autorului, al
unor personaje sau obiecte, modificarea
unor fapte #i consecin&e din romane...)
prin analiza contextelor producerii #i
recept rii etc. F r ca totul s par o
lec&ie rigid de literatur , se ajunge la
„lectura
analitic ”
sau
„interpretativ ” (Scholes).
Comprehensiunea operei literare este o problem pe care este bine s o
abord m în mod inovativ: uneori, se
poate porni de la incipit, alteori de la un
fragment relevant sau chiar de la final,
de la leitmotive sau de la simple am nunte, de la o replic a personajelor sau
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de la o opinie critic , prin rezumarea faptelor sau anticiparea lor. Aspectul ludic, de
multe ori pe care îl îmbrac acest pas,
face posibil cu u#urin& ajungerea la lectura metodic , „hermeneutic ”, „circular ”
sau „critic ”. Se mizeaz #i aici atât pe
fidelitatea fa& de oper , cât #i pe viziunea
subiectiv a cititorului.
Astfel, în cadrul cercului de lectur ce se
va desf #ura la Colegiul Tehnic “Aurel
Vlaicu”, Gala&i, în anul #colar 2011-2012
se vor desf #ura activit &i precum:
1. Nota de inim - activitate de deschidere a cercurilor de lectur ce va viza evocarea unor experien&e autentice de lectur ,
care definesc, în esen& , tipuri de cititori,
de c r&i #i de lecturi; alc tuirea unei liste de
c r&i citite, ce poate fi folosit ca punct de
pornire al cercurilor de lectur , în locul
recomand rilor stricte ale profesorului;
lectura predictiv , pornind de la o experien& olfactiv ; incitarea la lectur , prin
metode neconven&ionale;
2. Campania electoral a c r)ilor, ce
va promova lectura de pl cere #i lectura
interpretativ , „socializarea” lecturii prin
popularizarea propriilor experien&e de lectur , dar #i implicarea, motivarea, stimularea cititorilor.
3. C r)ile Pe Care Nu Le- Ai Citit activitate de creare a listelor de lectur
suplimentar . Se poate urma modelul lui
Italo Calvino din romanul Dac& într-o
noapte de iarn& un c&l&tor, în care se construie#te o alegorie a Cititorului, în c utarea C r&ii C r&ilor, a scriiturii care s -l
mul&umeasc pe deplin, s -l determine s
se reg seasc definitiv #i s o împ rt #easc cu cei dragi. Fe&ele lui sunt multiple, e
Cititor #i Cititoare, cititor de pl cere, dezinteresat, ocazional sau serios, riguros,
interpret, pragmatic. Certe sunt c utarea #i
a#teptarea frustrant a c r&ii pe care s o
cite#ti pân la cap t.
Drumul c l torului prin libr rie, care î#i
clasific , ordoneaz #i eticheteaz c r&ile
nu dup ra&iuni de biblioteconomie, ci dup
experien&e personale, poate fi un bun pretext de scoatere la „vânzare” a propriilor
preferin&e livre#ti ale cititorilor de la Cercul de lectur . Astfel, se pot gândi, dup
modelul lui Calvino, „etichete” ce s prilejuiasc numirea unor c r&i, vehicularea
unor titluri, pe criterii strict subiective:
- CARTEA CARE )I-A DISPL*CUT, )IA L*SAT UN GUST AMAR
-CARTEA PE CARE AI LUA-O CU TINE ÎN ORICE VACAN)* DE VAR*

- CARTEA PE CARE NU AI CREZUT NICIODAT* C* O VEI TERMINA DE CITIT
- CARTEA PE CARE AI D*RUI-O
UNUI DU'MAN
- CARTEA ÎN CARE TE-AI VISAT
SAU M*CAR TE-AI IMAGINAT
- CARTEA CARE )I-A R*SPUNS
CEL MAI MULT UNOR PREJUDEC*)I FORMATE
- CARTEA F*R* DE CARE CREZI
C* AI FI FOST ALTFEL
- CARTEA PE CARE AI RECIT-O
DE CELE MAI MULTE ORI
- CARTEA LA CARE TE-A TRIMIS
UN FILM
- CARTEA DE CARE CREZI C*
TE-AI FI PUTUT LIPSI
- CARTEA CARE )I-A F*CUT
R*U, CARE )I-A MÂNCAT DEGEABA TIMPUL etc.
4. Parada personajelor— concurs
de interpretare a unui personaj feminin din literatura român
5. Jurnalul din perspectiva unui
personaj;
6. Realizarea unui top al personajelor feminine din romanele interbelice ale literaturii române
Este evident faptul c existen&a
cercurilor de lectur este absolut necesar , iar activitatea lor, nu este atât
o achizi&ie de cuno#tin&e sau competen&e, cât o construire de sine. Nu
intereseaz primordial, a produce,
prin aceste activit &i, ni#te decodori
buni, ci a fi capabili de reflec&ie, de a
avea un orizont pe baza c ruia s produc leg turi creative, originale, nea#teptate #i neprogramate #i de a împ r&i
celorlal&i bucuria lecturii.
Prof. Carmen—Mariana
Codre$

Universul est e o imens
cart e
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ANCHET* - ÎN C*UTAREA PREFERIN)ELOR LITERARE ALE ELEVULUI EREI DIGITALE...

Din discu&iile cu
elevii în leg tur
cu preferin&ele lor
literare, am descoperit c ei se îndreapt , în special,
c tre scriitorii clasici. De asemenea,
c prefer s citeasc romane (dar de
mic întindere). Ceea ce urm resc în
momentul
lecturii
este, în general, ac&iunea #i, rareori,
comportamentul
personajului principal. Personajul feminin nu li s-a p rut suficient de bine conturat în operele studiate în clasele V-IX,
cu excep&ia Smarandei din Amintiri din
copil rie, de Ion Creang , a Vitoriei din
Baltagul lui Sadoveanu, sau a Marei lui
Slavici.
C.C.: - Ce fel de opere preferi s cite*ti?
Sava Gabriel, X B - În general, opere de
mic întindere, cu ac&iune spectaculoas .
Croitoru Marin, X B: - M-am axat, întotdeauna, pe scriitorii care ne-au fost ceru&i la #coal , dar în
ultima vreme am descoperit c îmi plac
romanele poli&iste.
Chivu Emanuel, X B:
- Neap rat romane.
Ac&iunea e mai palpitant , iar personajul
are ocazia s se desf #oare, s ne dea de
gândit.
Ro#ca Nicoleta: - Consider c e necesar
s citim în primul rând romanele celebre
ale literaturii române, deoarece ele ne
sunt utile #i pentru examene.
C.C: - Ce urm re*ti în timpul lecturii?
La&cu Mihaela: - De fiecare dat , urm resc ac&iunea. Cu cât m surprinde mai
mult, cu atât mai bine.
N boi Paula: - Eu prefer s urm resc
evolu&ia personajului principal. Uneori,
deciziile lui ne pot ajuta în situa&ii asem n toare.
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Sava Gabriel: - Romanele române#ti nu
sunt toate palpitante, în schimb au personaje foarte bine conturate.
C.C. - Ce p rere ai despre personajele
feminine studiate în clasele V-IX?
Croitoru Marin: - Sunt mult mai pu&ine
decât cele masculine, operele literare nu-#i
propun, din p cate, s le eviden&ieze.
Presur Marius - Consider c exist personaje feminine bine conturate, dac este s
m refer la Vitoria Lipan sau la Smaranda
Creang .
Dur Georgiana - Nu #tiu de ce nu am abordat mai multe personaje feminine la clas .
Dup p rerea mea, femeile sunt mult mai
complexe psihologic decât b rba&ii. Mi-a
pl cut în mod deosebit Vera, eroina din
Cartea nun#ii.
C.C.: Ce p rere ai despre num rul de ore
pe care le studiem s pt mânal *i despre
metodele folosite de profesor?
Co#eru Diana: - Întotdeauna mi-am dorit mai
multe ore de român . Este
un obiect care m pasioneaz #i mi se pare c
niciodat nu avem timp
suficient s abord m tot
ce am vrea.
Ro#ca Nicoleta: - Eu îmi
doresc mai multe metode care s ne stimuleze creativitatea. Astfel, putem comunica mai
u#or, putem lucra în echip . Dar, evident,
pentru aceasta e nevoie de mai
multe ore pe s pt mân .
Ni& Elena: - A# dori ca la orele
de român s fiu stimulat s
citesc mai mult deoarece mi se
pare c acord
prea mult timp
calculatorului.
C.C.: Ce fel de
texte )i-ai dori
s studiezi?
Huzuneanu M d lin: - Nu
m mai încânt romanele care redau lumea
satului, mi-a# dori s studiez romane care
reprezint lumea actual .
Ro#ca Nicoleta: - A# vrea s studiez opere
din care s înv & anumite comportamente în
situa&iile pe care mi le va oferi via&a.
Ioni& Elena: - Mie mi-ar pl cea s aflu anumite realit &i apar&inând altor culturi. Totu#i,
mi-a# dor s întâlnesc personaje care pot
deveni modele de urmat pentru noi, tinerii.

Sintetizând,
am
observat urm toarele:
a. Elevii consider c num rul orelor de literatur
este
insuficient,
mai ales în cazul în
care se dore#te
abordarea
unor
aspecte ale textului literar, precum:
caracterizarea personajului, analiza
stilului scriitorului, no&iuni de naratologie, argumentarea
unor opinii personale;
b.
Metodele didactice tradi&ionale
li se par uneori
dep #ite #i ar dori
ca profesorul s se
îndrepte, în limita
timpului disponibil,
#i spre metode moderne care s -i implice mai mult în demersul educativ,
sa-i determine s -#i argumenteze propriile opinii;
c. De asemenea,
#i-ar dori ca la
clas s fie abordate texte literare
la care se pot raporta, cu personaje care s le ofere
diferite modele de urmat;
d. Majoritatea elevilor a considerat util studierea aprofundat a tipurilor diferite de romane, cu atât mai mult cu cât
acestea fac parte din programa
examenului final.
e.
Pentru ca procesul educa&ional s fie eficient, ar trebui
ca la fiecare clas de liceu s fie
m car o or în plus dedicat studiului
limbii #i literaturii române.
f.
Personajelor feminine nu li se
acord aceea#i aten&ie precum celor
masculine, de aceea ar trebui ca profesorul s insiste mai mult asupra
acestora.

A consemnat,
prof. Carmen—Mariana
Codre$
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VALEN(E CINEMATOGRAFICE ÎN LITERATUR&
A doua jum tate
a secolului al XX-lea se
caracterizeaz
printr-o
polifonie a artelor, o
întoarcere la sincretismul
originar, îmbinând mai
ales muzica, imaginea
pictural #i cinematografia.
Dezvoltarea cea mai impresionant
o are, în ultimul secol, cinematografia, care sa înscris pe deplin în rândul artelor cu cel mai
mare succes la public, integrându-le în bun
m sur pe toate celelalte. Operele literare
celebre au constituit scenarii cinematografice
de mare succes, uneori îmbun t &indu-se
chiar valoarea estetic în sine a operei. Art a
secolului al XX-lea, cinematograful este o
form modern de comunicare artistic .
Enun&ul artistic este colectiv (scenarist, regizor, operatori, actori), indirect (între emi& torul colectiv #i receptor intervin diferite simboluri), instrumental (concursul aparatelor
tehnice). În cazul ecraniz rilor unor opere
literare, fidelitatea sau infidelitatea fa& de
text nu trebuie s fie un criteriu de valorizare
a spectacolului cinematografic. Din punctul
de vedere al dimensiunii temporale a recept rii, literatura #i cinematografia sunt arte ale
succesiunii; mesajul lor este perceput în timp.
O alt asem nare &ine de folosirea codului
verbal, cu specificarea c în cazul cinematografiei acestuia i se adaug elemente
nonverbale #i paraverbale. Se poate vorbi de
sincretism în cazul cinematografiei, deoarece
pentru a transmite mesajul este nevoie de text
(scenariul, care poate avea la baz o oper
literar ), viziune regizoral , scenografie,
lumin , sunet, costume #i calitatea jocului
actorilor.
Toate
aceste
elemente ,,coopereaz ” pentru ca mesajul s ajung
la receptorul-spectator. Pe lâng autorul propriu-zis al operei literare luate ca punct de
plecare, se poate vorbi de autori de ordin
secund, mai ales regizorul; acesta are o serie
de libert &i #i ini&iative, conferind spectacolului cinematografic valoarea unui act de crea&ie. În concluzie, literatura #i filmul se stimuleaz reciproc, sunt în permanent c utare de
noi mijloace expresive.
M voi opri acum asupra a ceea ce înseamn cinematografia la un nivel pur teoretic.
DEX-ul ne ofer urm toarea defini&ie: tehnic a înregistr rii $i a reproducerii prin proiec#ie a scenelor în mi$care; art cinematografic , industrie a filmelor.
Defini&ia nu acoper nici pe departe
esen&a valorica a filmului. Ce lipse#te aici
este tocmai faptul c , înainte de toate, cinematografia înseamn reproducerea unor secven&e de via& pe pelicul , totul aflându-se
sub auspiciile mirajului indescifrabil al artei.
Actori, regizori, scenografi, costumeri, coloan sonor , totul, dar absolut totul, concur la
na#terea valorii filmului.
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În ceea ce prive#te literatura, da, #i ea reprezint
crea&ie de via& #i de oameni, cu atât mai mult cu
cât ea este arta sufletului sensibil, a celui care
reu#e#te s -#i proiecteze imagina&ia dincolo de
paginile unei c r&i. Acolo, in spa&iul acela mirific
al c r&ii, aflat la grani&a dintre imaginar #i realitate, omul se descoper , se reinventeaz , se confunda. Ei bine, pentru p rticica aceea ascunsa #i
reg sita s-a creat literatura. Literatura este refugiul fiec ruia din noi, este locul în care ne d m
întâlnire periodic cu noi, f r s plec m vreodat
dezam gi&i, ci dimpotriv , mai plini, mai boga&i
mai…NOI. Iat de ce literatura inspir #i expir
via& . 'i ce altceva dac nu via&a este ceea ce st
la baza filmului?
Literatura este spectacolul vie&ii îns #i
privit prin obiectivul fidel al scriitorului. Era
fireasca a#adar o fuziune între cele dou arte,
pentru c de acolo, din scenele c r&ii, se creeaz
scenele filmului.
Dou probleme trebuie avute în vedere
cu prioritate atunci când este vorba despre raportul dintre literatur #i cinematografie. Prima este
cea a fidelit &ii scenariului de film fa& de textul
literar ce se vrea a fi ecranizat. Fidelitatea adapt rii cinematografice, chiar #i a unei capodopere,
nu poate constitui o garan&ie a valorii artistice a
filmului rezultat. Exist suficiente exemple de
c r&i valoroase care, prin ecranizare, au generat
filme mediocre, dar #i de texte “anonime”care au
stat la baza unor filme celebre.
Cea de a doua problem este
legata de alegerea #i de jocul actorilor. Mai ales
în cazul crea&iilor dramatice cunoscute, poate
exista adeseori un model mental al spectatorului,
legat de interpre&ii personajelor, care s ac&ioneze
oprimant chiar #i
asupra regizorului.
Perioada
interbelic a generat opere care #i-au
g sit ecouri în
cadrul
spa&iului
cinematografic,
multe dintre ele
fiind crea&iile unor scriitori care au învins timpul
prin tot ce au creat. Romane precum ION, ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAPTE DE R*ZBOI, ENIGMA OTILIEI, BALTAGUL, reprezint doar câteva exemple de texte

consacrate care au v zut lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, dac ne gândim la
partea practic a acestui fenomen, avantajul
se dubleaz , deoarece elevii sunt interesa&i
de esen&a esen&elor, sc pând astfel de corvoada unei lecturi care din punctual lor de
vedere nu are nimic spectaculos.
Filmul este, astfel, o manier u#oar de contact cu subiectul c r&ii, cu atât mai
mult cu cât el ofer de multe ori #i o abordare original care incit micul sau maturul
“cinefil”.

Un exemplu concret, viabil îl
reprezint
ecranizarea
romanului
“MOROME)II” al lui Marin Preda care
a generat o multitudine de controverse.
Cât #tirbe#te un regizor ancorat în contextul societ &ii contemporane din frumuse&ea #i spectacolul creat de personajele
acestea desprinse dintr-o lume la care
numai un Preda s-ar fi putut gândi? Totu#i, scriitorul anticipase probabil o situa&ie de acest gen #i a dat na#tere unui
Moromete inconfundabil care nu avea
cum sa dea gre# pe ecran.
Spectacol ai ca lector, de spectacol ai parte #i atunci când vizionezi un
astfel de film. Mai mult decât atât, actorii
nu puteau fi ale#i la întâmplare pentru un
asemenea rol magistral. Cine îi poate
repro#a ceva lui Victor Rebengiuc pentru
rolul sus&inut? El a fost Moromete la care
s-a gândit #i autorul….
De asemenea, sunt #i asem n ri
ale celor doua crea&ii: se p streaz scenariul narativ, dialogul, vizualizându-se de
aceast dat #i elementele nonverbale ale
comunic rii. În ceea ce prive#te tehnicile
speciale, proprii artei cinematografice,
sunt #i ele prezente: stop-cadrul #i panoramarea imaginii, alternarea privirii de
aproape #i de ansamblu; alternarea imaginii personajelor pentru a surprinde situa&iile de contrast #i de conflict.
Filmul “MOROME)II” urm re#te îndeaproape succesiunea linear a
ac&iunii din roman. Timpul #i spa&iul devin #i ele doua no&iuni relative care pot
suporta influenta regizorului. În cadrul
ecraniz rii men&ionate, ele trebuiau respectate întrucât trebuia înainte de toate
configurat o epoca care a declan#at
drama personajului din carte.
Filmul a reprezentat un succes,
cu atât mai mult cu cat personajul creat
de Preda se definea printr-un limbaj verbal #i non-verbal care mergea fructificat
pe ecran.
Stere Gulea avea sa pun in
1988 pe ecrane un film care a str b tut
epoca, mai ales c personajul lui Preda nu
era unul facil. S po&i sa redai tr irile atât
de complexe ale unui asemenea personaj,
presupunea o munca #i un talent deosebit.
Atât literatura, cât #i cinematografia, fac parte din categoria artei frumosului la care se închin zeii din noi. De
altfel, literatura este un receptacul al tuturor artelor, un mijloc de exprimare prin
sistemul universal al limbajului.
A#adar, haide&i s d m literaturii #ansa de a-#i fructifica valen&ele cinematografice, acest lucru fiind benefic
pentru ambele categorii de receptori. Arta
î#i p streaz valoarea atâta vreme cât
exist suflete de artist care s o guste!!!

Prof. Mariana Rusu
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ANCHET*: CÂT DE ACTUALE SUNT OPERELE REALISTE CU TEMATIC* RURAL*?
Din
nenum ratele discu&ii
cu
elevii,
referitoare
la
temele
literare incluse #i impuse de programa #colar , am în&eles c ace#tia au preferin&ele lor #i c , din
noianul de scriitori, unul, cel
pu&in, e…pe placul tinerilor.
Am mers mai departe cu investiga&ia #i am intervievat
#ase elevi din ani diferi&i de
studiu în leg tur cu actualitatea operelor realiste cu tematic rural , cu necesitatea studierii lor in ciclul liceal.
Ace#tia au avut oportunitatea de a se exprima liber, de
a-#i argumenta punctul de vedere,
f r s simt constrângerile
vreunei
evalu ri #i f r s #tie
c vor deveni subiec&i
ai unui articol de revist #colar .
M.R: Cât de actual
mai este romanul cu
tematic& rural&?
Popovici Ana (elev,
clasa a 9-a B): Cât vrem noi s
fie. A#a se întâmpl în cazul fiec rei opere. )ine de modul de receptare, de preferin&ele literare în cazul în care s-a n scut aceasta
preferin& deja…
Marin Gabriel (elev, clasa a 12a): Dac m-a&i fi întrebat în clasa
a 9-a, v spuneam c e perimat, ca
nu mai incita interesul, c a# vrea
sa studiez altceva.
M întreba&i îns acum, în prag de
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examen #i v spun ca este o necesitate. Programa de examen cuprinde
aceast tem , dou sunt texte de referin& .
M.R: Considera#i c& elevul care
provine din mediul rural se simte
mai atras de acest tip de carte?
Petrache Alina (elev, clasa a 11-a):
Poate c da, poate ca nu. În liceul
nostru predomin aceast categorie
de elevi, dar nu cred ca to&i au aceasta preferin& . Depinde #i de cum i s-a
inoculat de acas aceasta idee, vizavi de tradi&ie, de atmosfera rural .
Marin Marian (elev,
clasa10-a): Într-o societate în care totul este
informatizat, de unde
atâta interes pentru sat?
'i chiar dac , la un moment dat, te intereseaz ,
cu un click, rezolvi totul.
Contactul cu opera s-a
pierdut oricum, chiar
dac aceasta are o alt
tem .
M.R: Care scriitor v&
place mai mult, Preda sau
Rebreanu?
Butnaru Mihaela (clasa a 11 a):
Amândoi sunt importan&i #i merit
studia&i. Numai a#a po&i s în&elegi
ce a vrut unul #i ce a vrut altul.
)ine de noi. Cel cu personalitate mai
agresiv îl va prefer pe Ion, cel meditativ, pe Moromete.
M.R: Mai avem nevoie de ei, ca
scriitori ?
Danaila Mihaela (clasa a 12-a):
Avem mare nevoie. Textul lor poate
fi un refugiu. C r&ile de acest gen
impun o anumit stare de spirit. Personal, recunosc faptul c sunt interesat de modul în care ei au corelat
biografia cu opera. Avem frustrarea

de a nu-i fi
studiat în clasa a 11-a,
de#i sunt atât
de
importan&i.
Ciuc Adina
(clasa a 11a): Nu în&eleg de ce nu
am mers pe o paleta mai mare
de texte. Am în&eles ca textele
lor nuvelistice au reprezentat
un punct de plecare. Avem pu&ine informa&ii în acest sens.
Da, avem nevoie, pentru c altfel, negam existen&a noastr de
români n scu&i, majoritatea, la
sat.
M.R: Sugestii privind ora de
literatura romana raportat& la aceasta tem&…
D.M:
Proces
literar….”Calit #i si defecte ale
# ranului rebrenian”
C.A: Discu&ii cu ni#te & rani
din zonele respective…
glumesc, #tiu c nu-i putem
aduce la or , dar ne putem petrece noi, o or , acolo…
M.M: Debate: „Florica –
victim sau vinovat ”
B.M: 'ez toare literar - S
vorbim despre obiceiurile, tradi&iile din zon .
A consemnat,
Prof. Mariana Rusu
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CERCUL DE LECTUR* - ÎN C*UTAREA PL*CERII DE A CITI...
Aten#ie!
AICI SE CITE TE!
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De vorb& cu un scriitor actual despre …actualitatea operelor lui Rebreanu $i Preda
(Interviu cu poetul S&ndel Stamate)
M.R.: 'tiu c în cazul
dumneavoastr se îmbin fericit
profesia de dasc l cu harul scriitoricesc. Care dintre ele v ofer
satisfac&ii mai mari?
S.S: ”Este o întâmplare
fericit s fii profesor $i poet. Nu e
un lucru normal, obi$nuit. Eu am
ajuns profesor de limba $i literatura român pentru c , de când am
înv #at s scriu $i s citesc, mi-am
dat seama c nu pot tr i f r literatur . Pân la terminarea $colii
generale de 7 clase $i mai ales a
liceului, am citit cam tot ce era
esen#ial din literatura român
clasic $i modern , $i din literatura universal . În clasa a $aptea
$i apoi în anii de liceu, aveam
abonament la principalele reviste
de cultur $i literatura: ”Gazeta
literar ”, ”Luceaf rul”,
”Tribun ”, ”Convorbiri literare”.
Este adev rat, c se întâmpl alternativ, deoarece posibilit #ile
materiale erau mici. Am beneficiat
de în#elegerea $i încuraj rile mamei, care chiar dac nu era prea
încântat de domeniul intelectual
pe care îl alesesem, era încântat
de pasiunea mea pentru carte ,
c ci , ea, s raca, era analfabeta.
”În afar de pasiunea pentru literatur $i filosofie, dou lucruri au
trezit în mine inzestarea natural
(“daimonul”). Nu po#i fi poet f r
asta. Imaginea câmpului cu mirajul orizontului pe care îl str pungeam în carul de boi cu care în
copil rie, al turi de familia mea,
mergeam la ar t, la sem nat ,la
pr sit $i la recoltat, $i , mai ales,
nop#ile mirifice de iulie $i de august când, singur, în foi$orul înmiresmat din bost n ria familiei
compuneam, în gând $i chiar în
scris, ”superbe” poeme de dragoste $i de natur , basme $i
povestiri cu $colari $i cu profesori.
Am spus-o mereu elevilor mei $i
chiar p rin#ilor: e$ti în via# , ceea
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ce te-a f cut copil ria. Rar se întâmpl s fii ceea ce nu ai gândit sau
cl dit în copil rie.
Cu privire la satisfac#ia
oferit de cele dou profesii.. pot s
spun c amândou m-au f cut s
plâng, amândou m-au f cut s m
bucur. Totu$i, poezia este deasupra
tuturor. Poezia a ap rut odat cu
vorbirea, dar a luat-o înaintea vorbirii. Poezia nu e numai din lumea
asta. E stenograma unor convorbiri
cu îngerii. Poezia m împ ca mereu
cu mine. Nu m face s iubesc, dar
m determin s nu m ur sc prea
mult. Din poezie nu se poate tr i, dar
unii nu pot tr i f r poezie.”
M.R: Ce mai citesc elevii
dumneavoastr ast zi (un “ast zi”
generic)?
S.S.: Elevii mei de ast zi
citesc. În orice #ar , cei care citesc
sunt elevii $i studen#ii. Cartea este $i
ea un obiect. Un obiect cultural,
desigur! Ca orice obiect atr g tor,
cartea stârne$te interesul copiilor.
To#i copii se simt atra$i de carte.
Dar mul#i o abandoneaz repede c
pe o juc rie. Sunt îns destui care
fac ce trebuie. Citesc, fac fi$e de lectur , apoi vin $i cer alta. Sunt elevi
care nu citesc numai literatur .
Mul#i elevi cer de la biblioteca $colii
c r#i din diverse domenii: istorie,
geografie, $tiin#ele naturii. Textul
informativ, nonliterar, câ$tig tot
mai mult teren. 'i nu e r u. Pe lâng
plusul de informa#ie, textul nonliterar îi familiarizeaz pe elevi cu stilurile func#ionale, le dezvolta capacitatea de în#elegere $i folosire a limbii
române. Este adev rat c
în
România ,procentul celor care nu
pot citi $i reproduce con#inutul unui
text este destul de mare. Dar s nu
uit m c num rul revistelor $colare,
la toate nivelurile, a crescut extraordinar. La $coala nr.4 din Lie$ti, unde
eu func#ionez, apar concomitant 3-4
reviste $colare. Mai mult, c unul
care colaboreaz frecvent cu multe
reviste culturale din jude# $i din #ar ,

v pot spune c num rul elevilor, al
tinerilor în general, care bat la por#ile
afirm rii literare, $i nu numai, este
foarte mare. De aceea, îngrijorarea c
nu se mai cite$te mult, este legitim , ea
trebuie s existe , c ci f r îngrijorare,
orice stare de spirit poate s decad ,
dar nu e corect s nu vedem $i partea
plin a paharului. În România, înc se
cite$te carte (o pot confirma librarii $i
bibliotecarii) chiar dac au ap rut
cablul $i internetul. Poate $coala,
televiziunea, radioul $i alte institu#ii nu
fac tot ce ar trebui pentru încurajarea
cititului de carte, dar se cite$te, altfel
nu s-ar tip ri c r#i, atât de diverse $i
de luxoase, iar num rul editurilor ar
sc dea, nu ar cre$te, cum înc se
întâmpl ”
M.R.: Cât de actual mai este
opera cu tematic rural ?
S.S: Opera cu tematica rural
este o realitate dominant în toate literaturile lumii. Apropos! Nu exist literaturi mici sau mari. Nu exist teme
literare importante sau minore. Exist
numai c r#i reu$ite sau nu. O demonstreaz accesul neungradit la premiul
Nobel. În opinia mea, nu tema confer
actualitate unei c r#i, $i nici mediul în
care este plasat aceast tem (rural,
urban, intelectual, underground), ci
înc rc tura de via# , conflictul cu evolu#ia $i rezolvarea sa,personajele $i cât
ne reg sim în ele ca aspira#ii, destin.
Altfel, nu am mai fi fascinate de operele lui Homer, Cervantes, Hugo, Tolstoi, Flaubert, etc. Am enumerate doar
câ#iva creatori din epoci distincte. Pentru c diferen#ele dintre ora$ $i sat tind
s se $tearg în anumite privin#e sociale, dar $i spiritual, tematica # r neasc din arta, mai ales din literatur ,
nu mai poate fi tratat la fel ca în a
doua jum tate a secolului al XIX-lea
sau din prima jum tate a secolului al
XX-lea. Simpl plasare a ac#iunii întrun sat, nu ilustreaz $i nu epuizeaz
tematica rural . O oper literar cu
tematica rural trebuie s ilustreze
transform rile satului, a comunit #ii
rurale,
e$ecurile
din
evolu#ia
aceastora, durerile provocate de
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De vorb& cu un scriitor actual despre …actualitatea operelor lui Rebreanu $i Preda
(Interviu cu poetul S&ndel Stamate)
disloc rile materiale $i spirituale,
care se produc în lumea satului, $i
asta prin personaje credible estetic.
Deocamdat , tematica rural ori nu
constituie o preocupare a scriitorilor
no$tri, ori ace$tia se refugiaz în perioada comunist . Dar, chiar $i pe
aceasta, o trateaz insufcient din
punct de vedere artistic. Personal, nu
cunosc o oper , un roman rural al
ultimelor dou decenii de care s -mi
amintesc acum, c de o reu$it tematic . Asta nu înseamn c literatura
postrevolu#ionar sau postdecembrista, cum o numim, nu are multe reu$ite
literare, dar, e drept, pe alte zone literare.
M.R.: Ar mai avea succes la
publicul cititor un Preda, ast zi?
S.S: Un Marin Preda, scriitorul cu trmatica rural ? Sau un Marin
Preda,
autorul
unei
proze
problematizante, dilematice din perspectiva existen#ial ? Ilie Moromete,
Victor Petrini, sunt întruchip ri ale
omului modern, asaltat de contradic#iile epocii în care tr ie$te, zb tându-se
ca
înecatul
s
scape
de…”rinocerizare”, c utând cu ardoare o solu#ie de salvare, în iubire
(Ilie Moromete), în istorie (Niculaie),
în filozofie (Petrini). Marin Preda a
r mas viu în con$tiin#a cititorilor $i
chiar a celor care nu-l citesc. Marin
Preda este legend . El e $i Ilie
Moromete $i Victor Petrini. Ar mai
avea succes un Marin Preda, ast zi?
R spunsul e u$or. Dac ar avea talentul narativ, creator de via# $i personajele lui Marin Preda, cu siguran# ,
da. Deocamdat , scriitori de talent
care s aduc cititorului pl cere estetic $i impulsul spre medita#ie $i autoscopie specifice lui Marin Preda,
atunci când sursa de inspira#ie este
lumea satului, eu nu cunosc. Dar
aceasta, poate fi o lips personal .
Cred totu$i, cu t rie, în resursele poporului român, în capacitatea sa creatoare.
M.R: S-a vorbit mult despre
infuen&a elementelor etnografice în
cazul celor dou mari crea&ii epice “Ion “#i “Morome&ii”. Cât de important este un asemenea segment într-un
text inspirat din realitatea satului?
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S.S: Elemntele etnografice sunt
importante într-un text inspirat din lumea satului. fie povestire nuvel s u
roman. În primul rând, pentru crearea
atmosferei, pentru firescul realit #ii estetice…
Dar realitatea estetic porne$te de la
realitatea social . Romanul rural nu
poate exista în afar realit #ii sociale.
Dac pentru romanul erotic, politic,
poli#ist, plasat în lumea satului , elementul etnografic serve$te drept decor, pentru romanu # ranesc - cum era numit o
dat - elementul etnografic este chiar
sângele care-i hr ne$te organele. Scriitorul trebuie doar s observe diversitatea nou a elementului etnografic, transform rile, repercusiunile acestor transform ri în con$tiin#a oamenilor, dramele
provocate de elementele noi în con$tiin#a
$i etic $i s deschid oamenilor ochii
asupra viitorului. Literatura nu trebuie
s -$i piard caracterul vizionar. În cele
dou capodopere rurale, ”Ion “ $i
“Morome#ii”, elementele etnografice
sunt covâr$itoare. Prin ele, cele dou
opere, sunt $i vor fi nemuritoare. Elesunt
tezaure ale vie#ii poporului român la un
moment dat, primul pentru începutul
secolului al XX-lea, al doilea pentru
mijlocul aceluia$i secol. Ambele c r#i
nu sunt numai felii de via# , ci $i avertismente de apocalips . Previziunile neguroase ale acestor c r#i au fost descifrate
postfactum. Ele anun#au sfâr$itul unei
lumi, a unei lumi tradi#ionale, în chip
groaznic, însp imânt tor, nerecuperabil.
Nu e drept!
M.R: G si&i trei argumente solide prin
care s pute&i convinge elevul de liceu s
mai citeasc ast zi, într-o lume informatizat , o carte inspirat din realitatea
bunicilor lui?
S.S: Nu numai eu, ca profesor, trebuie s
g sesc argumente prin care s conving
elevul s citeasc o carte, scris mai
demult sau una recent , dar care evoca
o lume mai veche, lumea bunicilor de la
sate, sau a bunicilor din “târgurile de
alt dat ”(nu târgurile sadoveniene).
Mai întâi, nu to#i oamenii au impulsul
nativ de a citi. Nu to#i au pl cerea lecturii. Asta e situa#ia. Unii elevi citesc atât
de greu, încât nici nu ar reu$i s citeasc mai mult de câteva pagini. “Li se
pune pe inim ”, cum se zice. Cei care
pot citi câteva sute de pagini, o fac fie
pentru c acea carte i-a captivat, fie
pentru c este în lista de lecturi
obligartorii sau suplimentare.

A crede c un elev oarecare sau to#i
elevii pot fi convin$i prin argumente s
citeasc o carte, este o iluzie. Dac nul captiveaz , va l sa cartea deoparte
$i-i va c uta con#inutul pe internet. În
cadrul c r#ilor de valoare estetic $i
documentar recunoscut , nu cartea
este de vin , dac elevul o abandoneaz . Prea insisten#ele îndemnuri la lectur , pot $i ele îndep rta elevul de carte prin efectul invers. Editurile, libr riile, bibliotecile, mass-media, trebuie s
g seasc acele resurse publicitare prin
care, în colaborare cu $coal sau singure, s atrag interesul elevilor înspre
carte. Elevilor mei le spun urm toarele:
1. Lectura c&r#ilor asigur& oric&rui
om o dezvoltare intelectual& normal&.
2. Lectura c&r#ilor vindec& suferin#ele
suflete$ti proprii.
3. Lectura c&r#ilor î#i ofer& în#elegerea
lumii, a propriei fiin#e $i capacitatea
de a exprima ceea ce în#elegi. Chiar
dac& ai iste#imea social&, f&r& carte tot
în categoria “n&tângilor”vei r&mâne.
M.R: Care dintre cele dou personaje Ion sau Moromete – vi se pare mai autentic, mai desprins din realitatea rural
româneasc ?
S.S: Cele dou romane cu tematica
# r neasc ,”Ion “ $i “Morome#ii”,
sunt desp r#ite istoric –ca an de apari#ie $i epoci evocate, geografic.. $i ca
perspectiv antologic . Dac ceva le
aseam n pe cele dou personaje, Ion
al Glaneta$ului $i Ilie Moromete aceasta este dorin#a ireprimabil de
independen# …prin intermediul p mântului. Numai p mântul le poate
asigura câ$tigarea indepedentei (Ion)
sau p strarea acesteia (Ilie). În rest,
de$i totul le desparte, amândou sunt
autentice, desprinse din realitatea rural româneasc . Mai mult, ambele
sunt personaje monumentale. Ce anume le confer monumentalitate? Autenticitatea? Da, autenticitatea estetic
dimensiunea artistic . Ele sunt rezultatul unui proces creator de o valoare
inestimabil , autorii având harul genialit #ii, din ce în ce mai rar.
A consemnat, prof. Rusu Mariana
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- Dar de ce s m omori? Zise ea
ag &ându-se de bra&ele lui. Ce-am
p c tuit eu?
- Nu #tiu!r spunse el. Simt c mi
s-a pus ceva de-a curmezi# în cap
#i c nu mai pot tr i, iar pe tine
nu pot s te las vie în urma mea!
F -&i cruce Ano, zise el sco&ând
cu&itul din tureag.
U#a c zu sf râmat din &â&âni #i
Lic se ivi în untru cu R u& #i
P un. Ghi& sc p cu&itul din mân #i r mase ca o stânc de piatr .
Dându-#i seama de ce urma s se
întâmple în acea înc pere privi la
Ghi& cu o privire stranie #i sfid toare #i izbucni într-un râs ce-&i
d dea fiori reci pe spate:
- Necazul t u, Ghi& , a ap rut
când pe fir a intrat l comia, iar
l comia &i-a dat posibilitatea s te

compari cu mine. 'i atunci ce s-a
întâmplat? P i Ghi& al nostru a vrut
#i mai mult, mult prea mult. C ma#a
îi atârna desf cut #i floricele ro#ii
cusute
cu grij se cutremurau de râsul lui, #i
el continua:
- Dorin&a de mai mult, l comia în
sine, sc pat de sub control a adus la
ceea ce v d eu acum în fa&a ochilor:
e#ti gata s -&i omori nevasta, de copii
ai uitat, demnitatea ta, fericirea, toate-s pierdute. E#ti slab Ghi& , iar
mie nu-mi plac oamenii slabi.
Adev rul spus din gura S m d ului îl înnebuni pe Ghi& #i cuvintele
lui îl biciuir . Se uita în jur #i locul
acela îi p rea str in #i pentru pu&in
timp v zu prin fa&a ochilor pe Ana
lui cea blond care privea cu drag la
el, glasul copiilor, prispa casei #i lini#tea colibei de odinioar . Cu un
strig t de fiar r nit se arunc spre
Lic care se lovi cu capul de p retele
cârciumii. P un se repezi înainte s #i salveze st pânul, dar renun& repede auzind zarva de afar , semn c
Pintea jandarmul sosise cu oamenii
lui #i totul ar fi fost în zadar.

Ana, palid la fa& #i parc îmb trânit cu câ&iva ani era a#ezat într-un col&
gândind la cele întâmplate, iar Ghi&
privea în gol f r s spun nimic. A#a
îi g si #i b trâna când se ivi din sat #i
privind cu jale la Ghi& , gr i cu durere
în suflet:
- Se pare c Dumnezeu te iube#te #i &ia mai dat în dar o zi. O zi când î&i dai
seama de lucrurile care conteaz cu
adev rat în via& , s te mul&ume#ti cu
ce ai, #i s pre&uie#ti ceea ce Dânsul
&i-a dat #i &i-a h r zit. Noi ne-om
coborî în vechea c su& , iar când vei
socoti de cuviin& #i dup ce vei cump ta la cele întâmplate, apoi s vii
dup noi.
Dorin&a de a p r si locurile acelea
blestemate cât mai curând le f cu pe
cele dou femei s nu-#i dea seama de
ploaia ce începu a se porni #i c dea cu
putere. Z riser din mers cele cinci
cruci care erau luminate de ploaie #i
privind la ele în sufletu lor se aprinse
un firicel mic de speran& .
Tofan Camelia

Binele, din punct de
vedere moral, este tot ceea
ce se potrive$te cu firea
omeneasc&. (I. Slavici)
Cartea
Cartea este un târam unde orice am nunt este pre#uit, unde orice zâmbet este
iubit. Este un loc unde ne bucur m chiar $i de o privire, unde binele $i frumosul duc o
lupt infinit cu întunericul $i r ul. Ea e asemenea unei comori, pe care doar cei ce $tiu
s pre#uiasc tot ce la început pare inutil, pot sa o citeasc . Locul unde, dac iube$ti prime$ti $i dac ur $ti, e$ti pedepsit, cartea este asemeni unui înger care apreciaz binele,
care zâmbe$te când povestea se termin cu bine $i plânge când totul ia o întors tura ciudat .
Oricum am descrie acest obiect, nu $tim înc ce este cu adev rat. Poate e o
mama, o sora sau medicamenul ce vindeca r nile sufletului. M întreb de ce aceasta nu
are glas ca s spun ce e cu adev rat. Un lucru este sigur: f r carte nu am putea zâmbi,
nu am putea trai, f r ea viata ar fi o paleta de culori închise.
Co#eru Diana
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Oferta $colar&
CLASA A IX-A
LICEU ZI – RUTA DIRECT*
Profil tehnic
Domeniul Electronic *i automatiz ri
- Tehnician în electronicã #i automatizãri
Domeniul Mecanic
- Tehnician mecanic pentru între&inere #i repara&ii
Domeniul Electromecanic:
Tehnician electromecanic
Domeniul Protec)ia mediului
- Tehnician în resurse naturale #i protec&ia mediului

COLECTIVUL
REDAC(IONAL

LICEU SERAL - FILIER* TEHNOLOGIC*
Domeniul Protec)ia mediului :
Tehnician în resurse naturale #i protec&ia mediului
LICEU FRECVEN)* REDUS*
Domeniul #tiin)ele naturii
AN DE COMPLETARE
LICEU SERAL - FILIER& TEHNOLOGIC&
Domeniul Mecanic - Confec#ioner tâmpl rie aluminiu $i PVC

Director:
Prof. Ionel H&ulic&

COLECTIVUL DE REDAC)IE:
- prof. Carmen - Mariana Codre$
- prof. Mariana Rusu
Colaboratori:
- prof. Claudia Iancu
- prof. Gabriela Oanc&
- inf. Mirela Gur&u
Elevi:
- Ciuca Adina
- Dendrino Raluca
- D&n&il& Mihaela
- T&b&caru Bogdan
- Micu Alexandra
- Butur& Anca
- Co$eru Diana
- Petrache Alina

- Sudor
CLASA a XII-a RUTA PROGRESIV*
LICEU ZI - FILIER* TEHNOLOGIC*
Domeniul Electronic *i automatiz ri
LICEU SERAL - FILIER* TEHNOLOGIC*
Domeniul Mecanic - Tehnician Mecanic între)inere *i repara)ii
COALA DE MAI TRI - FILIER* TEHNOLOGIC*
Domeniul Mecanic
Domeniul Metalurgie

