
De ce îl mai citim pe 
Preda?… 

 
         O întrebare 
oarecum firească, 
dacă e să ne 
raportăm la cât  şi  
mai ales la ce se 
mai citeşte astăzi!                                                          
         O întrebare 
adresată  nouă, 
tuturor, profesori 

şi elevi, lectori avizaţi sau nu. Într-o 
lume în care comercialul, lipsa de 
bun-gust se vând, se caută şi se 
apreciază, nume sonore, cum e 
Preda, par să intre în umbra a tot ce 
înseamnă non-valoare şi, astfel, să 
constatăm cu tristeţe că literatura 
intră într-un proces asiduu de 
involuţie. Cu siguranţă că nu trebuie 
să eludăm cele câteva crâmpeie de 
talent care se mai fabrică astăzi, dar 
care, din nu ştiu ce motive, nu mai 
au priza scontată la publicul –elev.     
 Dar ce-i place elevului nostru 
de astăzi? Am fi tentaţi să spunem că 

nimic…dar am fi nedrepţi faţă de 
cei care încă mai cred  în valoarea 
literaturii rurale, care l-a consacrat 
pe silişteanul nostru. Revenind la 
Preda, putem afirma faptul că el 
vine dintr-o generaţie uşor 
controversată care a scris timid, 
atent şi responsabil fărâma de 
literatură, salvată de  opresiunea 
nefastă  a politicului. 
 Constat bucuroasă, eu, 
profesor al unei generaţii în derivă, 
faptul că Preda încă mai place, încă 
mai naşte dipute, încă mai invită la 
reflecţie, încă mai trăieşte! Elevul 
zilelor noastre, deşi ancorat într-o 
lume care nu mai are satisfacţia 
lecturii, satisfacţia spirituală, în 
general, citeşte Preda, nu pentru ca 
i-a impus “profa”, ci pentru că vrea 
să trăiască la modul autentic 
aventura lecturii unor personaje 
exponenţiale. Preda a devenit 
reperul unei lumi, a unei generaţii, a 
unei categorii sociale, oarecum 
defavorizate, prezentată doar în tuşe 
grosolane, dominate de instinct şi 
primitivism originar: categoria ţăra-
nului român. Un altfel de ţăran, un 
altfel de temperament, o altă 
concepţie despre viaţă şi lume, am 
spune! Am fi nedrepţi dacă ne-am 
raporta doar la Moromete! 
Personajul rural predist, în genere, 
are un alt contur, care trimite mai 
degrabă  către filozofia clasică, cu o 
evoluţie rapidă către modernismul 
actual.   
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 Dacă aruncăm o privire 
către nuvelistică, am spune ca 
acolo începe aventura filozofiei 
moromeţiene! Acolo ia naştere 
Moromete, în lumea aceea 
spectaculoasă şi ciudată, cu 
excese şi frustrări, între sacru şi 
profan! 
 Un chestionar pe temă, 
dat unei clase terminale, pune în 
lumina alt reper: memorialistica. 
 Elevul nostru, denumit 
aşa în mod generic, aprecia o 
lucrare care nu se regăsea în 
programă. Avea şi o motivaţie 
clară, la îndemână: îşi dorea să 
găsească el acolo ceva care să-l 
trimită la eroii preferaţi. Aceasta 
însemna că  erau lucruri 
nelămurite, nelinişti interioare, 
pasiuni ascunse.  
    Şi aventura merge mai 
departe ...şi vine o zi, în care tot 
el, elevul zilelor noastre, poartă 
în ghiozdanul lui minuscul, cu 
formă de borset sau ceva 
asemănător, ”Jurnalul intim“al 
autorului. Are deja pe buze o 
întrebare, care nu este a lui, dar 

vine şi propune o dezbatere, 
preluând  o întrebare retorică, 
inserată jurnalului: ”De ce ne 
îndrăgostim, pentru ca  pe urmă să 
ne silim a uita, a smulge din noi 
fiinţa iubita?” Asta da, surpriză! El, 
adolescentul rebel, ancorat prea 
mult în realitatea asta a noastră, 
deformată şi deformatoare, încă mai 
rezonează la afectivitate sau la tot 
ce are legătură cu ea? Se pare că 
da ...şi se pare că nu se va opri aici. 
Preda l-a cucerit, posibil, începând 
cu Victor din “Strigoaica“ şi 
terminând cu un alt Victor, Petrini, 
de această dată, din “Cel mai iubit 
dintre pământeni”. 
 Pentru el, elevul care nu a 
renunţat la aventura cunoaşterii 
marelui Preda, pentru noi, cei care 
încă îl mai căutăm pe Moromete, 
pentru că ne lipseşte filosofia lui de 
viaţă, dar şi umorul lui hâtru, 
sănătos, încărcat de patimi şi ani, 
pentru noi toţi, Preda există, şi va 
exista atâta timp cât nu ne vom 
nega rădăcinile! Pentru el şi pentru 
noi, Preda merită citit!  

                          prof. Mariana Rusu 
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      Literatura lui Marin Preda pare învăluită în mod 
obsesiv de anumite ipostaze concrete în evocarea natu-
rii: 
1. Lumina soarelui: 
Scriitorul se lasă mereu sedus de tentativa de a defini 
temporalitatea generoasă a verii printr-o generozitate a 
spaţialităţii solare, a luminii de necuprins, cu intensitate 
maximă. 
 Putem adăuga faptul că formula paradigmatică 
„lumina eternă a zilei de vară” exprimă tocmai unitatea 
de fond a generozităţii temporale şi a celei spaţiale în 
natură. 
 În toată opera sa, prozatorul evocă frecvent 
răsăritul soarelui. De exemplu, în Moromeţii , întâlnim 
imaginea unui adevărat spectacol ritualic. E ziua întâi a 
secerişului din miezul verii, când totul devine, parcă, o 
nouă facere a lumii. Răsăritul soarelui este prezentat 
într-o adevărată revărsare de suspans maiestuos, antici-
pând redarea preciziei ritualice a actului muncii, riguros 
şi plin de vitalitate. 
Răsăritul din ziua întâi a seceri-
şului capătă, astfel, tonalităţi 
simfonice. Este clipa supremă a 
purităţii solare, iradiind minuţios 
întreaga concretitudine a naturii 
şi conţinând povara gesturilor 
umane concentrate spre arătarea 
la faţă a zeului luminii. 
 De fapt, prima zi de se-
ceriş evocă, în Moromeţii, jumătate din drumul 
„luminii eterne a zilei de vară”: de la răsărit până la 
apogeul amiezii. Soarele se ridică greu pe cer, lumina 
lui creşte aprig, devenind un alb potop celest. Reper 
fundamental, mut şi totuşi incendiar, frunţile omeneşti 
se întorc neîncetat spre el, blestemându-i dogoarea, cu 
aparentă ură, cu teamă, cu speranţă, cu bucurie mocni-
tă. „Era cald, aerul era aprins, soarele bătea în creştet 
cu puterea unui foc uriaş care ardea aproape de tot, la 
câţiva metri deasupra capului. Moromete se uita în sus, 
cu mâna la frunte, vorbea singur: „Mă, ce arde! Ne coa-
cem! Murim!” Apoi tare: „Mă, Voicule, ce-i facem, 
mă, cu soarele ăsta? Arde de-ţi aprinzi ţigara la el!” 
Personajul mimează, în spiritul disimulării proverbiale, 
teroarea în faţa revărsării incendiare, fără limită, a natu-
rii. Dar teroarea nu-i decât un joc teatral. Teama lui 
Moromete în faţa aprigei „lumini eterne a zilei de vară” 
ascunde, mai degrabă, un gest de tandreţe bărbătească, 
de admiraţie care – în indisponibilitatea de a fi declara-
tă – se exprimă pe dos. 

2. Câmpia 
În opera lui Marin Preda, câmpia este spaţiul natural 
ideal. Paginile cele mai expresive, de o inegalabilă nuan-
ţare artistică, în evocarea câmpiei sunt cuprinse în roma-
nul Moromeţii. Aici, scriitorul realizează o descriere amă-
nunţită pe verticală a vieţii însăşi a peisajului, capabilă să 
justifice intensitatea reveriei: „Câmpia părea fără margini. 
Totul dormea. Nu se vedea nicio pasăre, nu se auzea 
niciun glas. Din depărtare, zidul grânelor se apropia me-
reu înaintea călăreţului. Întinderea tăcută a câmpiei sperie 
parcă animalele care încetiniră goana, se opriră pe loc şi 
agitară iarăşi iarăşi capetele lor frumoase, cu urechile în-
tinse înainte, cu privirea domesticită dar vie şi inteligentă. 
Câmpia tăcea mereu”. 
Imaginea câmpiei este, de regulă, însoţit de intensitatea 
luminii solare. Cel puţin jumătatea din personalizarea 
câmpiei se datorează strălucirii soarelui; evocarea câmpiei 
însoţeşte ca o permanenţă toate momentele importante ale 
evocării drumului soarelui. 

 În viziunea scriitorului, câmpia 
este un spaţiu “sacru” ce eternizează 
actele umane fundamentale concretizate 
în muncile specifice satului. Paginile 
care descriu în cea mai expresivă mani-
eră natura din câmpie sunt cele ce dedi-
cate trudei şi sublimului secerişului.  
3. Pământul—vatră elementară, germi-
nativă şi ocrotitoare 
 Epica lui Marin Preda evocă 

puritatea stihială, blândă, a lutului originar. Ori de câte ori 
revine la imaginea pământului (inclusiv în ipostazele sale 
particulare, câmpia, grădina, bătătura) ca una din esenţele 
arhetipale ale naturii, Marin Preda înclină elogiul epic 
spre o solemnizare elegiacă, lirică, ca, de exemplu, în Vi-
aţa ca o pradă: “Când mă culcam pe pământ şi muţenia lui 
îmi şoptea: -Şi tu vei fi mut şi vei fi una cu mine. Noi doi 
suntem prieteni, te las să tră-
ieşti, bucură-te, dar eşti al meu. 
Nu acum, când eşti un copil, 
mai târziu...Restul, viaţa care ţi-
a fost dată, îţi aparţine, faci cu 
ea ce vrei, dar dacă mă uiţi, cu 
atât mai mare îţi va fi surpriza 
după ce anii tăi vor trece, când 
ne vom întâlni din nou şi va tre-
bui să-ţi dai seama că nimic nu 
ţi-a mai rămas afară de mine. 
..Nu e aşa că e plăcut să stăm 
noi de vorbă împreună?” 



Prezenţe arhetipale în opera lui Marin Preda 

Pagina 4 

Contraste, Nr. 8, decembrie 2012, ISSN 2247 – 0158 

     Astfel, scrii-
torul intră în 
contact cu 
“glasul” pă-
mântului, cu 
“şoapta” aces-
tuia, pe care îl 
consideră un 
demiurg cu pu-
teri miraculoa-
se. Desigur, 
imaginea 
“glasului” pă-
mântului nu este unică în literatură, opera care a consa-
crat-o fiind, fireşte, Ion, de Liviu Rebreanu. Însă, între 
“glasul pământului” evocat de autorul lui Ion şi Marin 
Preda există substanţial deosebiri de nuanţă. În romanul 
lui Rebreanu putem vorbi mai degrabă de o poruncă 
adresată instinctului personajului. Reacţia lui Ion care 
salută glia e o supunere primară faţă de ipostaza 
decundităţii solului, al cărui stăpân se doreşte. În fond, 
personajul nu ascultă “glasul pământului” ci, prizonier 
al propriei sale porniri posesive, se lasă devorat de 
această poruncă a posesiunii. 
 În epica lui Marin Preda, “glasul pământului” e 
o dezinteresată deliberare metafizică. Numai aparent, 
personajul devine prizonierul acestui “glas”. În realita-
te, el rămâne liber, îşi păstrează libertatea contemplati-
vă, în procesul de “auscultaţie.”  
 Esenţială este ideea comuniunii cu natura şi a 
comunicării cu ea, pe calea unei priorităţi a umanizării.  
 Generos, pământul este şi un martor al iubirii. 
De exemplu, în Moromeţii I, răscolind bulgării din care 
aveau să-şi ridice casă, Birică şi Polina se abandonează 
o clipă voluptăţii erotice chiar 
pe vatra rudimentară, curată, 
răcoroasă, păzită “de lumina 
mare a zilei”.   
 Astfel, ipostazele te-
restre ale naturii evocate de 
Marin Preda sunt invadate de 
soare, de alba lui lumină, pă-
mântul însuşi străluceşte. Iar 
strălucirea sa ne apare nu ca 
obişnuitul reflex solar, ci ca 
luminiscenţă lăuntrică, dato-
rată însuşi lutului.   
 

4. Arborii izolaţi—salcâmul 
 În epica lui Marin Preda, imaginea salcâmului 
depăşeşte considerabil, prin insistenţa revenirii obsesi-
ve, oricare evocare a acestui arbore din literatura noas-
tră. Mai întâi, în 1942 scriitorul publica, în ziarul Tim-
pul, schiţa “Salcâmul” ce rămâne, surprinzător, în afara 
volumului Întâlnirea din pământuri din 1948. Explicaţia 
pentru această omisiune o va da, mai târziu, scriitorul 
însuşi: “Salcâmul era...un cod care nu trebuia divulgat. 
Scena cu doborârea lui îmi apărea acum ca o poartă pe 
care dacă ştiam s-o deschid intram pe un teritoriu în 
care trăia o lume miraculoasă, pe care o cunoşteam şi 
pe care o puteam povesti.”Codul la care se referă Marin 
Preda vizează deschiderea către o lume cu mult mai 
cuprinzătoare tematic decât filonul epic al relaţiei om-
natură. Doborârea salcâmului constituie poarta secretă 
către miracolul lumii ţărăneşti în declin.  
 Iată că simbolul declanşator pentru un proces 
artistic fundamnetal îl constituia un element al naturii, 
un copac.  
 Uriaşul salcâm “moromeţian” simbolizează o 
întreagă lume în dublă ipostază: în raport cu mediul 
uman ţărănesc, cu obiceiurile sal şi în raport cu natura 
însăşi. În acest reper existenţial al satului se concentra o 
lume de obişnuinţe, bucurii, speranţe, senzaţii, ce depă-
şea ritmurile vieţii din bătătura Moromeţilor. Totdeau-
na ţăranul a năzuit să afle în natură puncte de reper 
pentru echilibrul său lăuntric. Astfel, atunci când salcâ-
mul e doborât, pieirea lui are un lung ecou răsfrânt toc-
mai ca o clătinare a reazemului interior.  
 Forţa coagulantă,  esenţializatoare, a arborelui 
e atât de pronunţată, încât atunci când salcâmul se pră-
buşeşte, actul declinului atrage după sine o dezechili-
brare de ansamblu a însuşi peisajului natural: liniştea 

dimineţii devine vijeli, văile clocotesc, nemărginirea 
spaţială îşi modifică relaţiile.  
 Destinul salcâmului “moromeţian” capătă 
conotaţiile unui ritual tragic, ce evocă solemnizarea 
monumentală a unei pieiri. Bocetele din cimitir pe 
fondul cărora are loc tăierea arborelui nu fac decât 
să intensifice tragismul. 
 Putem astfel observa că, în opera lui Marin 
Preda natura nu este evocată extensiv, asemenea 
unui decor, ci prin intensitatea impactului său cu 
omul.  
 

prof. Carmen—Mariana Codreş 



 
 Generaţiile actuale uti-

lizează cuvântul ţăran doar cu 
sens peiorativ, pentru că foarte 
puţini dintre noi mai intră în 
contact cu ruralitatea. Mărturi-
sesc că  îmi produce un gust 
amar această asociere nedreap-
tă , deoarece am fost un copil 
crescut de bunicii mei, ţărani  
cu acte în regulă, lucru pe care 
nu mi-e ruşine să-l recunosc. 
Dacă acum sunt  OM, e şi pen-
tru că bunica, în special  şi-a 
lăsat asupra mea o amprentă 
puternică 
 Elevii mei s-au născut 
în democraţie, în libertate, nu 
au avut contact cu ţăranii, de 
aceea tind să-i  denigreze, 
considerându-i neinteresanţi, 
insignifianţi, lipsiţi total de va-
loare. 
 Iată că vine să le infir-
me ipoteza un siliştean auten-
tic, Ilie Moromete - ,,ultimul 
ţăran român”, care, prin multi-
tudinea calităţilor sale, reuşeşte 
să le schimbe unora dintre 
elevi aceste idei  preconcepute, 
total nefondate. 
 Într-una din discuţiile 
purtate la o clasă terminală am 
aflat cu stupoare că educabilii 
nu s-ar fi gândit niciodată că în 
acest personaj s-ar  ascunde 
atâtea principii autentice, atâta 
determinare şi nici că  umorul 
lui Moromete, capacitatea lui 
de disimulare, inteligenţa nati-
vă ar fi semne ale unui IQ ridi-
cat. Deşi se credeau superiori 
unui ţăran, mare parte din 
elevi, constată că au ce învăţa 
de la siliştean, cel care luptă cu  
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 toate forţele  şi care face uz de toate 
abilităţile sale ca familia să rămână 
unită, lucru după care foarte mulţi din-
tre elevi  suferă, luptă ca pământurile 
să-i rămână intacte, într-un cuvânt lup-
tă pentru idealurile sale, pentru valori-
le ce-l reprezintă. Iată că, după ce par-
curg paginile valorosului roman 
predist, elevii ajung la o concluzie jus-
tă: ţăranul nu trebuie condamnat, ci 
preţuit şi, mai mult decât atât, luat 
drept model!       
   Dar Marin Preda nu promo-
vează doar valorile patriarhale. El pu-
ne într-o lumină favorabilă şi ţăranca 
autentică, cu principii solide de viaţă. 
Un astfel de exemplu e  Polina, fiica 
lui Bălosu, ţăran înstărit, superioară 
altor personaje feminine prin ambiţia, 
prin determinarea de care dă dovadă. 
Căsătorindu-se cu sărăntocul de 
Birică, nu se complace în situaţia dată 
şi, dornică să ducă o viaţă mai bună, 
luptă cu toate puterile pentru a reuşi. E 
capabilă să-şi înfrunte familia, îi impu-
ne soţului să-şi ceară drepturile, iar 
extraordinara putere de convingere pe 
care o posedă îi garantează succesul. 

 Scriitor de mare valoare, Preda 
e capabil să  ofere modele nu doar din 
lumea rurală, ci şi din cea citadină. 
Este cazul eroului Victor Petrini, inte-
lectualul oprimat, din perioada prolet-
cultistă, cel care, graţie nobilului fond 
sufletesc,  reuşeşte să se ridice din no-
roiul societăţii decăzute putând duce o 
viaţă onestă, în  con-
cordanţă cu standar-
dele sale morale.  
Aşadar, nu doar ţăra-
nii predişti pot fi mo-
dele pentru tinerii  
generaţiei contempo-
rane, ci şi intelectua-
lii,  Victor Petrini fi-
ind un exemplu con-
cludent în acest sens. 

În concluzie, personajele lui 
Marin Preda sunt firi inde-
pendente, cu principii solide 
care le ghidează existenţele, 
personaje care nu renunţă 
nici în ruptul capului la ideile 
pe care şi le propun, perseve-
rente, capabile, de aceea con-
sider că pot costitui modele 
valoroase pentru tinerii gene-
raţiei actuale, generaţie care, 
bucurându-se de atâtea liber-
tăţi, uită de fapt ceea ce e mai 
important: faptul că trebuie 
să-şi păstreze independenţa 
cugetului, nelăsându-se pradă 
dependenţei de orice natură. 
 Dragi tineri, puteţi 
identifica idei valoroase şi 
modele demne de  urmat da-
că veţi avea dorinţa de a par-
curge şi aprofunda opera lui 
Marin Preda! Nu ezitaţi! 

prof. Gabriela Oancă            
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“Scriind, am admirat întotdeauna 
o creaţie preexistentă care mi-a fermecat 
nu numai copilăria ci şi adolescenţa. Eroul 
preferat, Ilie Moromete, care a existat în 
realitate a fost tatăl meu. A fost un om des-
pre care nu pot spune daca l-am iubit mai 
mult sau l-am admirat mai mult.“  Aşa îşi 
începea confesiunea autorul celui mai po-
pular roman postbelic, Marin Preda. Dar 
despre celalalte aspecte ale realităţii care 
au stat la baza romanului nu se ştiu prea 
multe. Incercând să pătrundem în lumea 
creionată într-un spaţiu real, am aflat ce se 
întâmplă azi cu sătenii bătrânului sat şi 
astăzi va facem părtaşi la aventura noastră. 

SILIŞTEA GUMEŞTI O haltă 
din Câmpia Dunării. Aici şi-a dus traiul 
Moromete. Azi, ceva resturi de personaje 
încearcă să închege volumul trei al roma-
nului. Siliştenii se strang "La monument", 
la un pahar de vorbă. E în buricul satului, 
la o răspântie veche. Aşteaptă în fiecare 
seară în faţa ecranelor până ce vad generi-
cul telejurnalului luand-o la goană apoi, 
pornesc spre "centru" la palavre. "L-or 
inchide, nu l-or inchide”, zice Vasile, noi 
nu avem nici un folos din asta.  „Acu, cică 
îl anchetează pe altul”. La două străzi dis-
tanţă se află bătrâna Poiană a lui Iocan. 
Nici un picior de om. Un ţarc pustiu. Locul 
nu mai aduce deloc cu mai vechiul parla-
ment sătesc. 

De Marin al lor, nu-şi mai amin-
tesc mare lucru. "Un băiat taciturn, bolnă-
vicios, curios; un tip, cumva, suspect", asta 
se repeta cel mai des în replicile 
siliştenilor, când îi întrebi de vecinul lor 
devenit celebru la Bucureşti. Multora nu 
le-a trecut supărarea pe el, căci atunci când 
au auzit că s-a scris despre ei în roman "li 
s-a facut negru în faţa ochilor". Aflăm că 
revolta personajelor reale ale lui Preda n-a 
fost deloc timidă. Mai c-au vrut să sară pe 
el, căci se aşteptau din ceas în ceas ca cei 
de la Secu să le vina de hac dupa publica-
rea primului volum al Moromeţilor. În 
ultimii ani, Marin ajunsese să vina la    
soră-sa Ilinca numai noaptea, cu un taxi de 
teamă să nu fie linşat.       
PRISPA DE VANZARE. In casa Ilincăi, 
sora cea mică a lui Moromete, locuieşte 
acum o cumnata a sa, tanti Niculina. E 
văduvă şi s-a mutat aici ca să n-o lase pus-
tie. Mai toată ziua face drumuri la prăvălie 
să cumpere parizer pentru cele 17 pisici ale 
sale. Aşa mai uită de plictiseală. "Era un 
bărbat înalt şi prezentabil, Marin", spune 

bătrâna.  
Când venea aici la tata, nu îndrăz-

neam să intru în discuţie, că el era om deş-
tept şi-mi era ruşine, dar mi-amintesc că 
cerea mereu ciulama de iepure cu mămăligă 
şi câteodată, şi ochiuri. Venea des cu 
Breban şi cu Eugen Simion şi mâncau aici 
pe rupte", îşi aminteşte tanti Niculina. Bătă-
tura lui Moromete a ramas părăsită de doi 
ani. Casa e neaşteptat de mică, o "casă pe 
tălpi", cum se spune, adică are scheletul 
adus, închegat gata, din padure. Altădată 
acoperită cu sită, acum cu tablă. Şi cu prispa 
închisă ca nuca în perete, cu geamuri de 
autobuz. Gospodăria a ramas unei fiice a lui 
nea Gheorghe Călăraşu, Achim din roman. 
Nea Marian, ginerele lui Achim ne-a descu-
iat casa şi ne-a lăsat să tragem cu ochiul la 
cele două odăi, în timp ce el scotocea într-o 
pungă de-un leu pitită printr-un şifonier. În 
ea ţine fotografiile cu Coconu. Pe astea le 
mai are şi o singură grijă - bătutul drumuri-
lor la Bucureşti, la Ministerul Culturii, cu 
gând să scoată un preţ bun pe clădire, căci 
vor s-o cumpere ca s-o transforme în casă 
memorială şi centru de cercetare.  

ULTIMUL MOROMETE. Colţ 
cu Şcoala Veche, se află  învăţătorul Florea 
Gheorghe, Todiriţă din Moromeţii. Bătrâ-
nul, care a împlinit de curând 90 de ani, a 
fost directorul şcolii pe timpul cât Marin 
Preda a fost elev în sat. "Marin a rămas niţel 
supărat pe mine pentru că i l-am bătut o dată 
pe frate-său, Saie, şi a ţinut la supărare mul-
tă vreme", spune bătrânul. "Era tăcut, aşa 
mi-l amintesc, nu a spus el nici când s-a dus 
la şcoală mai departe la oraş. S-a prezentat 
la examenul de admitere fără să spună tată-
lui, fără să mă întrebe nici pe mine. Şi a fost 
respins din cauza miopiei şi a tuberculozei, 
care în familia lor era ereditară. Puteam 
vorbi cu directorul şi se rezolva, căci eram 
rudă cu el", adaugă nea Florea.  

Nelu, fiul învăţătorului, s-a regăsit 
şi el în paginile romanului "Imposibila în-
toarcere”, în care Marin scrie ca dascălul 
avea un copil cam prostănac, dar nu l-a 
mâhnit pe el asta. Nelu îşi aminteşte şi acum 
că, pici fiind, îl spiona pe Marin venit în sat 
cu prima lui soţie, Eta. "O ducea la scăldat 
la pădure şi găştile de băieţi nu mai oboseau 
să o privească. Nici unul nu mai văzusem 
până atunci o tipă în costum de baie", spune 
ghiduş Nelu, acum bărbat trecut de 50 de 
ani. 

LEGEA PĂMÂNTULUI 
Siliştea-Gumesti adună 

3.000 de suflete. Vreo 50 de inşi 
trăiesc din leafa din serviciul admi-
nistrativ al comunei. Restul, din ce 
scot pe grâu, porumb, floarea-
soarelui şi din alocaţiile copiilor. 
Nu au canalizare, nici apă curentă. 
De puţin timp au şi televiziune prin 
cablu. Totuşi, mai vechii abonaţi la 
ziarele de la Bucureşti aşteaptă tot 
poştaşul să le aducă veştile. Aşa    
s-au obişnuit. De pământ sunt la fel 
de legaţi ca şi Moromete. Deşi nu 
le iese mai nimic de pe urma lui, 
nu-l dau în arendă, nici nu-l vând. 
E o "chestiune de orgoliu". 

MOROMEŢII, VOLU-
MUL 3, de MARIAN CIOBANU 

In studenţie, Marian 
Ciobanu a chiulit de la un seminar, 
la care era invitat în amfiteatrul  
Marin Preda. A preferat să joace  
carţi la barul de la Arhitectură, de-
cât să asculte nişte chestiuni plicti-
sitoare. Aşa s-a şters razant de Pre-
da în tinereţe. După ce a terminat 
facultatea, la repartiţii, Ciobanu a 
ţinut să vină ca profesor de română 
la Siliştea-Gumeşti. El s-a îndră-
gostit de poveştile cu Preda şi şi-a 
vândut o casă pentru a publica o 
carte despre scriitor: o monografie 
sentimentală.   
 "Mai că m-aş apuca de al 
treilea volumul al Moromeţilor, nu 
cred că Preda s-ar supara pe mine", 
spune profesorul. "Am vorbit cu 
puţin înainte să moară Ilinca, sora 
lui cea mică, într-o seară. Imi po-
vestea cum Marin, în ultimii lui ani 
de viaţă, îi cerea mereu să-i facă loc 
într-una din odăile părinteşti, căci 
vrea să continue Moromeţii.  

 Cu toată străduinţa lui 
Marian Ciobanu, credem că orice 
încercare de a continua povestea nu 
ar putea egala geniul lui Marin Pre-
da.  

Şi, fără Moromete, roma-
nul nu şi-ar mai justifica existenţa. 

 
Prof. Claudia Iancu 



Atenţie! O lume în cădere! 

 Merg agale pe uliţele satului şi 

văd pe marginea drumului un ţăran, cu 

faţa brăzdată de soare ce îmi aminteşte 

de cineva…Să fie oare Moromete sau 

Cocoşilă? Nu, dar  totuşi… 

    Nimic din înfăţişarea lor nu trimite la 

povestea aceea frumoasă, la povestea 

adolescenţei noastre. Caut îndârjit Poia-

na lui Iocan, îmi ascut simţurile pentru a 

auzi vorbele învăţătorului Teodorescu, 

încerc să refac traseul spiritual a lui Ni-

culae, şi cu toate acestea ai impresia că 

ceva îţi scapă. Întrebi de Polina, şi în loc 

de fata aceea voluntară şi aprigă, dai de 

o tânără supusă, blajină, mult prea preo-

cupată de treburile casnice ca să îţi răs-

pundă la întrebări. Dar stai! C e v a 

mă trimite la spaţiul moromeţian: e vra-

ja aceasta a poveştii încă nenăscute, a 

lumii încă păstrătoare de valori de care 

ne vorbea Preda. Pentru ea, şi nu numai, 

trebuie să  luptăm să supravieţuiască 

într- o altă lume, neiertătoare, nemiloa-

să, dură, care se subscrie istoriei, satul 

acesta despre care şi tu si eu am învăţat 

că a făcut istorie! Salvaţi satul Siliştea - 

Gumeşti de invazia timpului şi a omului 

modern! 
              

             Ciuca Adina, clasa a XII a C 

 
 
 
 
 
 
 

Pe urmele “celui mai iubit dintre 
silişteni”… 
       
      Duminică, ora 10.00, dimi-
neaţa. Aerul rece care îţi adoarme 
toate simţurile, reuşeşte totuşi să 
te conducă spre un loc plin de 
amintiri.E locul în care Moromete 
acesta al nostru, hâtru şi ironic a 
dat viaţă unei poveşti: povestea 
satului Siliştea—Gumeşti.Un sat 
ca oricare altul, ai putea spune! 
Te surprinde doar când ajungi în 
inima lui şi descoperi fierăria ace-
ea, cu viaţa ei, cu tot! ”Proştii” lui 
Cocoşilă întregesc tabloul acesta 
desprins dintr-o altă lume. Zgo-
motul potcovarului vine să poten-
ţeze priveliştea. Din când în când, 
un strigăt de la premilitară te face 
să tresari, pentru că el contravine 
liniştii din poiană. Parcă sunt do-
uă lumi într-una singură. O lume 
care e pe cale să dispară, şi alta 
care parcă se naşte  şi …sperie! 
Dar tu nu te lăsa impresionat de 
asta şi mergi mai departe, către 
sat, şi descoperă-l, priveşte-l, ad-
miră-l, acceptă-l! 
 

Dănăilă Mihaela, XII C 

ÎN LUMEA CELUI MAI IUBIT DINTRE “SILIŞTENI”… 
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Siliştea-Gumeşti  
 
…  Câţiva kilometri te despart de lumea nebună a oraşului, şi te aştepţi ca şi aici să găseşti ceva din aglomeraţia lui…
Dar..nu! Străbaţi uliţele şi îl cauţi pe Moromete, pe Cocoşilă, pe toţi cei pe care îi cunoşti de parcă ai fi trăit cu ei o viaţă. Încerci..dar nu-i găseşti aşa cum nu găseşti de fapt nici farmecul tradiţiei de demult, nici spectacolele rustice, nici oamenii aceia care fac din exis-tenţă un alt spectacol. 

   Găseşti însă aici o poveste care stă scrisă pe fiecare parte din acel sat, care nu va pieri niciodată! E lumea lui 
Ţugurlan, a lui Birică.şi a altora ca ei care văd şi simt realitatea unei existenţe sumbre şi reci, ce sălăşluieşte în spatele sărăci-ei, a necazurilor de zi cu zi, a umorului negru. Oare a vorbit Preda de un alt sat şi alţi oa-meni? Oare el a văzut ceea ce noi astăzi nu putem vedea?Dacă e aşa, tot noi suntem cei ce au pierdut, iar dacă satul acesta este produsul imaginaţiei sale, atunci da, avem în faţă un maestru al descrierilor pitoreşti, un portretist şi un artist al con-struirii caracterelor! 

 
Dendrino Raluca, XIIC 



 
                Septembrie, 

început de şcoală şi 

de “altceva”. Un 

soare încă îmbietor şi 

la fel de 

îmbietoare 

părea invi-

taţia la lec-

tură pe care 

ne-o făcea profa de română! Ne 

obişnuisem cu lecturile de început de ciclu, care 

veneau să ne trezească din amorţeala unei va-

canţe care acţionase asupra noastră asemenea 

unei eclipse ...de spirit, de emoţie! 

    Viaţa ca o pradă, avea să sune vorbele 

“doamnei noastre”, fără prea multe explicaţii, 

fără sugestii, aşa cum ne obişnuia, doar un titlu 

desprins de undeva dintr-o  suită de texte ce 

păreau să ducă în acelaşi loc. A venit şi între-

barea, inerentă de altfel, dacă este în pro-

gramă…La întrebarea asta a ezitat doamna să 

răspundă clar, spunând că ”s-ar putea să facă 

parte dintr-o programă interioară, strictă şi obli-

gatorie…” Nedumeriţi, ne-am dus totuşi la bib-

liotecă, căutând plictisiţi şi neîncrezători cartea 

aceasta, care nu părea să spună prea multe! 

      După 3 zile…. 

      Dorm asemenea unui fugar care trebuie să 

se ascundă de furia timpului ucigător, încercând 

să salveze ceva din sublimul unui text care parcă 

venea spre mine, spre copilăria şi adolescent 

mea, spre casa părintească pe care de 

fapt nu o părăsisem 

decât pentru cinci 

zile! Iubiri şi te-

meri, vise frânte,s 

peranţe realizate, 

toate, dar absolute toate existente 

într-o singură carte. Nu voi uita cartea aceasta 

cum nu voi uita de iubirea cea dintâi, de visul 

meu, de sufletul meu, de mine! Trăiesc cu teama 

că voi ajunge la ultima pagină şi că nu voi mai 

şti ce să fac de acum înainte! Am învăţat să-l 

iubesc pe Preda, să-i înţeleg înclinaţia, să stau 

lângă personajul lui, să-mi placă, da, să-mi placă 

lumea lui Cocoşilă, să înţeleg filozofia lui 

Petrini, să fiu tolerant cu femeile care i-au perin-

dat textul. 

     Preda trebuia să scrie aceasta carte, ea este 

cartea unei identităţi, este o carte de identitate a 

unei generaţii, a unei vieţi 

închinate scrisului, relie-

fării unei lumi care risca să 

cadă în banal şi derizoriu! 

 

                                                                                                     

Bogdan Tăbăcaru, XIIC 

 
 
 

…Şi viaţa a fost pentru el, într-adevăr, o” pradă “… 
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“Nu m-am întrebat niciodată 

dacă toate acestea au vreun 

sens. Sensul lor e că există şi 

ne uimesc…” 
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Cel mai iubit dintre pământeni-pledoarie  a identităţii spirituale 

Roman profund 
realist, complex, de o 
mare densitate a ideilor, 
Cel mai iubit dintre pă-
mânteni înfăţişează soci-
etatea românească din 
anii ’40-’60 ai obsedan-
tului deceniu, fiind un 
roman- cronică. 

   Este ultima 
operă a scriitorului, o 
confesiune scrisa la per-
soana I, ca semn al au-
tenticităţii, eroul fiind 
martor şi narator. Aflat 
în închisoare, cu gândul 
la o posibilă condamnare pe viaţă, 
eroul îşi rememorează existenţa la  
cererea  avocatului, cu scopul pre-
gătirii apărării. 

    Victor Petrini, protago-
nistul romanului şi narator, este 
un fin intelectual, profesor uni-
versitar la catedra de filozofie 
(filosof asemenea eroului ca-
m i l p e t r e s c i a n ,  Ş t e f a n 
Gheorgidiu), autor al eseului Era 
ticăloşilor, având un scop precis: 
acela de a crea un sistem filosofic 
propriu. 

Romanul este o sinteză a 
unor  teme şi motive care surprind 
existenţa  umană în totalitatea ei: 
naşterea, dragostea, moartea, înstrăi-
narea de părinţi, pierderea religiei, 
violentarea  relaţiilor sociale, însin-
gurarea, bucuria scrisului, destinul  
tragic al condiţiei umane etc. 

Deşi începe cu o reflecţie 
asupra morţii, romanul se încheie  cu 
nişte cuvinte celebre, din Evanghelie, 
cu valoare de maximă:, ,dacă dragos-
te nu e, nimic nu e”, ceea ce înseam-
nă recunoaşterea  valorii supreme 
a iubirii. Romanul poate fi privit 
drept un roman politic, sentimen-
tal, social, de moravuri, trecerea de 
la un nivel la altul făcându-se în 
mod firesc graţie talentului scriitori-
cesc al autorului. 

 

Cel mai iubit dintre 
pâmânteni este un roman 
document, mărturie a 
unor evenimente grave şi 
dureroase, despre erorile 
acelor timpuri, despre 
sacrificii, un tablou  al 
înjosirii şi al degradării 
umane impuse. Din acest 
motiv,  a fost definit 
drept ,,carte a unei con-
ştiinţe şi a unei 
epoci” (E.Simion). 
  Romanul poate fi privit, 
de asemenea, şi ca un 
bildungsroman intelectu-

al, cu adevarate modele de disculpa-
re  în faţa propriei conştiinţe, me-

ditaţia  devine o forma a epicului, 
noţiunile de fericire, iubire, autori-

tate, familie fiind permanent în gân-
durile intelectualilor.  

Prozator  modern, Marin Preda a 
fost preocupat de ideea cuplului, ca 
nucleu social, construindu-şi roma-
nul pe mitul fericirii prin iubire. Ce-
le doua iubiri nefericite care consti-
tuie eşecul sentimental al lui Victor 
Petrini sunt Matilda şi Suzy, pasiu-
nea pentru ultima fiindu-i fatală 
acestuia (ajunge la închisoare fiind 
acuzat de comiterea unei crime, uci-
derea soţului căzut în prăpastie). 
Critica literară remarcă faptul că 
mare parte din romanele prediste 
stau sub semnul eşecului existenţial, 
că sunt romane deschise, dar că eşe-
cul înseamnă de fapt cunoaştere, 
cucerire. 

Cel mai iubit dintre pământeni 
este ultima capodoperă predistă, un 
cântec al iubirii şi al libertăţilor spi-
ritului, garanţie  a demnităţii umane, 
pledoarie pentru dreptul la adevăr, la 
viaţa interioară a oamenilor, roman 
pentru care se pare că scriitorul ar 
fi plătit preţul suprem al acestei 
lumi, propria existenţă. 
 

Micu Alexandra, XII C 

“Unde dragoste nu e, ni-

mic nu e” 

“E în noi un animal care ne 

muşcă mortal, cumplit, cu atât 

mai tare cu cât iubim mai mult 

şi eu n-am ştiut să mă păzesc, 

sau mai bine zis n-am ştiut să 

răspund la întrebarea: ce e cu 

acest animal, ce caută în noi şi 

ce legătură are el cu dragos-
tea?”  



        Ironia ascuţită, inteligenţa ieşită din comun şi spiritul 
jucăuş, felul său de a face haz de necaz conturează un per-
sonaj aparte între ţăranii literaturii române, stând mai 
aproape de realitate decât de ficţiune.  
 Citirea ziarelor in Poiana lui Iocan este o hrană 
sufletească pentru Moromete, discuţiile purtate aici au rolul 
de a clarifica si disocia ideile din articolele publicate, de a 
d e s c i - fra sensurile profunde ale politicii vremii 

şi nu de a prezenta fapte de senzaţie. 
Tehnica amânării este un alt concept al 
filozofiei de viaţă a lui Moromete, el 
încercând să tărăgăneze orice decizie 
sau atitudine care nu-i convenea. 
Scena cu Jupuitu este magistral con-
struită de prozator, atmosfera, tensi-
unea, iritarea celorlalţi fiind îna-

dins provocată de Moromete pentru 
a se răzbuna pe cei care nu înţelegeau greutăţi-

le bietului ţăran. 
 Ilie Moromete este singurul ţăran-filozof din lite-
ratura română, frământările sale despre soarta ţăranilor 
dependenţi de roadele pământului, de vreme şi de Dumne-
zeu sunt relevante pentru firea sa reflexivă . Frământările 
sale despre soarta ţăranilor dependenţi de roadele pământu-
lui sunt relevante pentru firea sa reflexivă. Semnificativă în 
acest sens este scnea ploii, când Moromete, udat până la 
piele, cugetă şi exprimă o adevărată filozofie de viaţă 
printr-un monolog interior, analizează condiţia ţăranului în 
lume, precum şi relaţia dintre tată şi copii.  
 Este „ţăran absolut” convins că existenţa lui repre-
zintă centrul Universului, dispreţuitor faţă de tot ce venea 
din afară şi nepăsător la înnoire.    
 Sfârşitul lui Moromete este sfârşitul unei mentali-
tăţi de origine arhaică. El conservă o lume şi imaginează 
una în care să poată trăi. Detronat cu brutalitate de timpul 
care devine nerăbdător, el devine „un rege fără ţară”. (Ion 
Bălu). Eroul îşi înţelege finalmente drama, ceea ce face din 
el un personaj superior. Personajul lui Marin Preda este 
dovada vie că ţăranul român a  fost şi rămâne nu numai o 
fiinţă carteziană, dar şi un suflet misterios prin  încărcătura  
lui de mit, de spirit, de  lirism şi  ironie, de avânturi şi me-
lancolii, suflet de care  trebuie  să  ne apropiem  întotdeau-
na ca de  joaca unor copii pe care nu trebuie să-i speriem 
prin toate întrebările noastre uneori sofisticate. Fondul   
aşa-zis primar al  unor  
asemenea  psihologii  
depăşeşte,  cred,  cu mult  
ceea  ce ne  închipuim 
noi despre simplitatea ei. 
Adagiul din poezia  lui 
Blaga „veşnicia s-a năs-
cut la sat” va răsuna, 
cred, întotdeauna, ca  o  
temă  de  meditaţie  din-
colo  de  timp sau de 
eventualul progres al 
lumii satului. 

Butură Anca, XII C 
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Ţăranul cu probleme de conştiinţă 

Lectura romanului Moromeţii, de Marin Preda, aduce în 
prim-plan imaginea unui ţăran unic în literatura română, ce îşi 
face din atitudinea contemplativă un principiu de existenţă. El se 
simte bine în mediul său tradiţional, în care admiră derularea vie-
ţii calme, cu bucuriile ei simple, sub zodia timpului care “avea 
nesfârşită răbdare”... 

Seninătatea aparentă va fi tulburată sub presiunea eveni-
mentelor care dovedesc că trăinicia stărilor de lucruri respective 
este iluzorie.  

Criticul literar Florin Mugur îl numea pe Ilie 
Moromete “un rege Lear ţăran”.  

Este, bineînţeles, un ţăran ati-
pic, cel ce apare în ipostaza complexă 
de conştiinţă, încrezător în valorile tradi-
ţionale, cu o puternică tendinţă de disi-
mulare. 

Reprezentant al colectivităţii, al 
imperativului tradiţiei, al legilor comunită-
ţii, eroul lui Marin Preda este, totuşi, unul 
modern şi complex, la care drama omenească t ră i tă 
provoacă o criză marcată printr-o însingurare tot mai pronunţa-
tă.  

Toate personajele romanului se raportează la imaginea 
patriarhală a lui Ilie Moromete. El este, în acelaşi timp, detaşat şi 
liniştit, iubitor de taclale şi însingurat, sceptic şi încrezător în 
soartă.  
 Concomitent, Moromete este ţăran (obligat de condiţia 
lui să asigure supravieţuirea decentă a familiei sale) şi artist dez-
interesat de latura „meschină” a existenţei, atras de joc, contem-
plare, ironie, folosire înşelătoare a cuvintelor, aprofundare 
introspectivă şi admiraţie de sine – toate acestea fiind potrivnice 
regulilor aspre de supravieţuire ale grupului său social. 
 Dacă analizăm condiţia de ţăran, putem observa că eşu-
ează în a-şi păstra pământul intact şi familia unită, conflictul cu 
băieţii şi fuga acestora sugerând declinul autorităţii sale şi decli-
nul unei lumi pe cale de dispariţie.  
 Pe plan spiritual însă, realizările lui sunt impresionante. 
El este un fel de lider spiritual al satului. Primarul, de exemplu, 
vrea să-i câştige bunăvoinţa, simţind că glumele şi ironiile pot să 
influenţeze opinia publică.     Realizarea deplină a personajului 
are loc însă în practicarea „artei pure”. 
      Moromete preferă jocurile inteligente de cuvinte şi micile 
comedii improvizate. Cocoşilă, un alt ţăran inteligent, este parte-
nerul său preferat; acesta nu găseşte replici originale, dar are, în 
schimb, darul travestiului comic, are talent de bufon. 
      Moromete este căutat de săteni şi pentru darul său de povesti-
tor. Compania lui este socotită o delicatesă. Personajul este şi un 
bun observator, preocupat de resorturile comice ale situaţiilor. 
După o călătorie „la munte”, pentru vânzarea porumbului, el rela-
tează familei şi prietenilor peripeţiile sale. Toţi sunt uimiţi de 
transformarea surprinzătoare a faptelor în cuvinte: „De astă dată 
drumul fusese  şi mai aventuros  şi Moromete povesti totul într-o 
seară, cu un glas neobişnuit  şi fu ascultat cu uimire. Descopereau 
toţi, Cocoşilă, mama, fetele – până şi cei trei – că tatăl lor avea 
ciudatul dar de a vedea lucruri care lor le scăpau, pe care ei nu le 
vedeau.”  

“Avea uneori obiceiul – semn de bă-

trâneţe sau poate nevoia de a se con-

vinge că şi cele mai întortocheate 

gânduri pot căpăta glas - de a se re-

trage pe undeva prin grădină sau prin 

spatele casei şi de a vorbi singur.” 



Tinereţea e o trufie, rareori o 

valoare.   
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 Marin Preda - Frânturi de gânduri... 

Entuziasmul este foarte 

necesar mai ales când 

faci primii paşi.   
  Ce e un om singur? Singur cu 

adevărat? E un om fără solu-

ţie, fără un răspuns pe care ar 

fi trebuit să-l dea, fără puterea 

de a-l da în singuratate şi a-l 

urma. 

  Inteligenţa inseamnă adaptare. 

Dispariţia iubirii e ca o oglindă 
întoarsă, nu se mai vede nimic, 

te uiţi zadarnic în ea. Gestul tău nu se mai reflectă, nu-i mai răspunde nimeni.    Eşti singur. 

Daca omul ar acorda morţii mă-

car un minut pe zi de meditaţie, 

conflictele în care ar fi implicat    

şi-ar micşora importanţa şi soluţii-

le cele mai rele l-ar speria mai pu-

ţin, ar fi oricum mai îndrăzneţ şi   

s-ar bucura mai mult că există. 

O femeie poate să ierte orice, în 

afară de faptul să nu-ţi pese de 

ea.  

Visele sunt vise, uneori visezi 

rău şi nu se întâmplă nimic, vi-

sul rău e gândul care n-ai scă-

pat de el, care ţi se cuibăreşte în 

suflet şi e numai al tău, venit din 

păcatele tale.  

In faţa morţii nu mai eşti ni-

mic, nu mai eşti poet, eşti un 

simplu om care trebuie să 

dispară...  

Cine nu cade, nu se 

poate înă
lţa.  

Invidia şi orgoliul înjosesc pe 

om. Nimic nu este mai frumos 

decât să recunoşti şi să apreciezi 

deschis şi să foloseşti cinstit ca-

lităţile şi cunoştinţele altora.  

Să rămâi om între oameni, numai ca să salvezi în tine însuţi ideea de om, chiar dacă alţii o calcă în picioare.  

Fiinţa noastră e la discreţia ce-

lorlalţi, nu apari tu în ochii unu-

ia aşa cum eşti, ci cum au reuşit 

alţii să sugereze o imagine des-

pre tine.  

  Omul nu mai e acelaşi după 

ce descoperă ceva. 

A şti 
să râzi în

 clipe tra
gice 

înseamnă a stă
pâni tra

gicul.  

  Nu-i înţeleg pe cei care 
vorbesc despre trecut şi 

viitor şi nu mai văd clipa 
de faţă care e viaţa. Res-
tul e iluzie a ce a fost sau 
iluzie care ţi-o faci. Şi de 

trăit când trăieşti? 



de la o opinie critică, prin rezumarea fapte-
lor sau anticiparea lor. Aspectul ludic, de 
multe ori pe care îl  îmbracă acest pas,  
face posibilă cu uşurinţă ajungerea la lectu-
ra metodică, „hermeneutică”, „circulară” 
sau „critică”. Se mizează şi aici atât pe 
fidelitatea faţă de operă, cât şi pe viziunea 
subiectivă a cititorului.  

Astfel, în cadrul cercului de lectură ce se 
va desfăşura la Colegiul Tehnic “Aurel 
Vlaicu”, Galaţi, în anul şcolar 2011-2012 
se vor desfăşura activităţi precum: 

1. Nota de inimă - activitate de deschi-
dere a cercurilor de lectură ce va viza evo-
carea unor experienţe autentice de lectură, 
care definesc, în esenţă, tipuri de cititori, 
de cărţi şi de lecturi; alcătuirea unei liste de 
cărţi citite, ce poate fi folosită ca punct de 
pornire al cercurilor de lectură, în locul 
recomandărilor stricte ale profesorului; 
lectura predictivă, pornind de la o experi-
enţă olfactivă; incitarea la lectură, prin 
metode neconvenţionale; 

2. Campania electorală a cărţilor, ce 
va promova lectura de plăcere şi  lectura 
interpretativă, „socializarea” lecturii prin 
popularizarea propriilor experienţe de lec-
tură, dar şi implicarea, motivarea, stimula-
rea cititorilor.  

3. Cărţile Pe Care Nu Le- Ai Citit - 
activitate de creare a listelor de lectură 
suplimentară. Se poate urma modelul lui 
Italo Calvino din romanul Dacă într-o 
noapte de iarnă un călător, în care se con-
struieşte o alegorie a Cititorului, în căuta-
rea Cărţii Cărţilor, a scriiturii care să-l 
mulţumească pe deplin, să-l determine să 
se regăsească definitiv şi să o împărtăşeas-
că cu cei dragi. Feţele lui sunt multiple, e 
Cititor şi Cititoare, cititor de plăcere, dez-
interesat, ocazional sau serios, riguros, 
interpret, pragmatic. Certe sunt căutarea şi 
aşteptarea frustrantă a cărţii pe care să o 
citeşti până la capăt.  

Drumul călătorului prin librărie, care îşi 
clasifică, ordonează şi etichetează cărţile 
nu după raţiuni de biblioteconomie, ci după 
experienţe personale, poate fi un bun pre-
text de scoatere la „vânzare” a propriilor 
preferinţe livreşti ale cititorilor de la Cer-
cul de lectură. Astfel, se pot gândi, după 
modelul lui Calvino, „etichete” ce să prile-
juiască numirea unor cărţi, vehicularea 
unor titluri, pe criterii strict subiective:  

- CARTEA CARE ŢI-A DISPLĂCUT, ŢI-
A LĂSAT UN GUST AMAR  
-CARTEA PE CARE AI LUA-O CU TI-
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CERCUL DE LECTURĂ -  ÎN CĂUTAREA PLĂCERII DE A CITI... 
Este unanim recunoscut că, prin lectu-

ră, se urmăreşte formarea unor compe-
tenţe şi abilităţi care se vor dezvolta pe 
mai multe tipuri de practici: lectura de 
informare, lectura de plăcere, lectura 
instituţionalizată. Se doreşte aşadar atât 
formarea unui lector competent, dar şi a 
unui cititor care să-şi formeze gustul 
propriu de lectură, astfel încât să fie un 
cititor activ pe tot parcursul vieţii sale. 
Lectura devine astfel deopotrivă act de 
cunoaştere şi act de comunicare (implică 
un rol activ, dinamic al lectorului, anga-
jat într-un dialog cu textul).  

Latura care nu se neglijează şi care 
câştigă din ce în ce mai mult teren în 
contextul unui model didactic al dezvol-
tării personale, este formarea de valori şi 
atitudini. Din cadrul acestora, cele pe 
care se bazează activităţile dedicate lec-
turii sunt cultivarea interesului pentru 
lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului 
estetic în domeniul literaturii, stimularea 
gândirii autonome, reflexive, critice, în 
raport cu diverse mesaje receptate; for-
marea unor reprezentări culturale privind 
evoluţia şi valorile literaturii. Toate aces-
tea valorizează arta ca pe o formă de 
comunicare şi de cunoaştere care se răs-
frânge asupra dezvoltării propriei perso-
nalităţi.  

Pentru a se ajunge la un cititor compe-
tent cred că trebuie mizat mai întâi pe o 
latură afectivă, pe o exersare a ceea ce 
Umberto Eco numea „lectură naivă”. 
Acest lucru se poate proba  prin analize 
ale nivelului fonetic al textelor, pe baza 
cărora au trebuit să explice reacţiile em-
patice, prin întâlnire cu paratextul operei 
(analiza titlului, a ilustraţiilor de pe co-
pertă, sau a fragmentelor ecranizate), 
prin sinectică (asumarea personală a unui 
rol în text, punerea în locul autorului, al 
unor personaje sau obiecte, modificarea 
unor fapte şi consecinţe din romane...) 
prin analiza contextelor producerii şi 
receptării etc. Fără ca totul să pară o 
lecţie rigidă de literatură, se ajunge la 
„ l e c t u r a  a n a l i t i c ă ”  s a u 
„interpretativă” (Scholes).  

Comprehensiunea operei litera-
re este o problemă pe care este bine să o 
abordăm 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 amă-
nunte, de la o replică a personajelor sau  

- CARTEA PE CARE NU AI CRE-
ZUT NICIODATĂ CĂ O VEI TERMI-
NA DE CITIT  

- CARTEA PE CARE AI DĂRUI-O 
UNUI DUŞMAN  

- CARTEA ÎN CARE TE-AI VISAT 
SAU MĂCAR TE-AI IMAGINAT  

- CARTEA CARE ŢI-A RĂSPUNS 
CEL MAI MULT UNOR PREJUDE-
CĂŢI FORMATE  

- CARTEA FĂRĂ DE CARE CREZI 
CĂ 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 CĂ 
TE-AI FI PUTUT LIPSI  

- CARTEA CARE ŢI-A FĂCUT 
RĂU, CARE ŢI-A MÂNCAT DEGEA-
BA TIMPUL etc. 

4. Parada personajelor— concurs 
de interpretare a unui personaj femi-
nin din literatura română 

5. Jurnalul din perspectiva unui 
personaj; 

6. Realizarea unui top al persona-
jelor feminine din romanele interbeli-
ce ale literaturii române 

 Este evident faptul că existenţa 
cercurilor de lectură este absolut ne-
cesară, iar activitatea lor, nu este atât 
o achiziţie de cunoştinţe sau compe-
tenţe, cât o construire de sine. Nu 
interesează primordial, a produce, 
prin aceste activităţi, nişte decodori 
buni, ci a fi capabili de reflecţie, de a 
avea un orizont pe baza căruia să pro-
ducă legături creative, originale, neaş-
teptate şi neprogramate şi de a împărţi 
celorlalţi bucuria lecturii.  

     Prof .  Carmen—Mariana 
Codreş 

 
Universul est e o imensă 

carte   



Sava Gabriel: - Romanele româneşti nu 
sunt toate palpitante, în schimb au persona-
je foarte bine conturate. 
C.C. - Ce părere ai despre personajele 
feminine studiate în clasele V-IX? 
Croitoru Marin: - Sunt mult mai puţine 
decât cele masculine, operele literare nu-şi 
propun, din păcate, să le evidenţieze. 
Presură Marius - Consider că există perso-
naje feminine bine conturate, dacă este să 
mă refer la Vitoria Lipan sau la Smaranda 
Creangă. 
Dur Georgiana  - Nu ştiu de ce nu am abor-
dat mai multe personaje feminine la clasă. 
După părerea mea, femeile sunt mult mai 
complexe psihologic decât bărbaţii. Mi-a 
plăcut în mod deosebit Vera, eroina din 
Cartea nunţii.                                                    
C.C.: Ce părere ai despre numărul de ore 
pe care le studiem săptămânal şi despre 
metodele folosite de pro-
fesor? 
Coşeru Diana: - Întot-
deauna mi-am dorit mai 
multe ore de română. Este 
un obiect care mă pasio-
nează şi mi se pare că 
niciodată nu avem timp 
suficient să abordăm tot 
ce am vrea. 
Roşca Nicoleta: - Eu îmi 
doresc mai multe metode care să ne stimule-
ze creativitatea. Astfel, putem comunica mai 
uşor, putem lucra în echipă. Dar, evident, 
pentru aceasta e nevoie de mai 
multe ore pe săptămână. 
Niţă Elena: - Aş dori ca la orele 
de română să fiu stimulată să 
citesc mai mult deoarece mi se 

pare că acord 
prea mult timp 
calculatorului. 
C.C.: Ce fel de 
texte ţi-ai dori 
să studiezi? 
Huzuneanu Mădălin: - Nu 

mă mai încântă romanele care redau lumea 
satului, mi-aş dori să studiez romane care 
reprezintă lumea actuală. 
Roşca Nicoleta: - Aş vrea să studiez opere 
din care să învăţ anumite comportamente în 
situaţiile pe care mi le va oferi viaţa. 
Ioniţă Elena: - Mie mi-ar plăcea să aflu anu-
mite realităţi aparţinând altor culturi. Totuşi, 
mi-aş dor să întâlnesc personaje care pot 
deveni modele de urmat pentru noi, tinerii. 
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ANCHETĂ - ÎN CĂUTAREA PREFERINŢELOR LITERARE ALE  ELEVULUI EREI DIGITALE... 

Din discuţiile cu 
elevii în legătură 
cu preferinţele lor 
literare, am desco-
perit că ei se în-
dreaptă, în special, 
către scriitorii cla-
sici. De asemenea, 

că preferă să citeas-
că romane (dar de 
mică întindere). Ce-
ea ce urmăresc în 
momentul lecturii 
este, în general, acţi-
unea şi, rareori, 
comportamentul 
personajului principal. Personajul femi-
nin nu li s-a părut suficient de bine con-
turat în operele studiate în clasele V-IX, 
cu excepţia Smarandei din Amintiri din 
copilărie, de Ion Creangă, a Vitoriei din 
Baltagul lui Sadoveanu, sau a Marei lui 
Slavici.  
C.C.: - Ce fel de opere preferi să ci-
teşti? 
Sava Gabriel, X B - În general, opere de 
mică întindere, cu acţiune spectaculoasă. 
Croitoru Marin, X B: - M-am axat, întot-
deauna, pe scriitorii care ne-au fost ce-

ruţi la şcoală, dar în 
ultima vreme am des-
coperit că îmi plac 
romanele poliţiste. 
Chivu Emanuel, X B: 
- Neapărat romane. 
Acţiunea e mai palpi-
tantă, iar personajul 
are ocazia să se des-
făşoare, să ne dea de 
gândit. 

Roşca Nicoleta: - Consider că e necesar 
să citim în primul rând romanele celebre 
ale literaturii române, deoarece ele ne 
sunt utile şi pentru examene. 
C.C: - Ce urmăreşti în timpul lecturii? 
Laţcu Mihaela: - De fiecare dată, urmă-
resc acţiunea. Cu cât mă surprinde mai 
mult, cu atât mai bine. 
Năboi Paula: - Eu prefer să urmăresc 
evoluţia personajului principal. Uneori, 
deciziile lui ne pot ajuta în situaţii ase-
mănătoare. 
 

Sintetizând, am 
observat următoa-
rele: 
a.   Elevii conside-
ră că numărul ore-
lor de literatură 
este insuficient, 
mai ales în cazul în 
care se doreşte 
abordarea unor 

aspecte ale textului literar, precum: 
caracterizarea personajului, analiza 
stilului scriitorului, noţiuni de narato-
logie, argumentarea 
unor opinii perso-
nale; 
b.   Metodele di-
dactice tradiţionale 
li se par uneori 
depăşite şi ar dori 
ca profesorul să se 
îndrepte, în limita 
timpului disponibil, 
şi spre metode moderne care să-i im-
plice mai mult în demersul educativ, 
sa-i determine să-şi argumenteze pro-
priile opinii; 
c.     De asemenea, 
şi-ar dori ca la 
clasă să fie abor-
date texte literare 
la care se pot ra-
porta, cu persona-
je care să le ofere 

diferite mo-
dele de urmat; 
d.    Majoritatea elevilor a con-
siderat utilă studierea aprofun-
dată a tipurilor diferite de  ro-
mane, cu atât mai mult cu cât 
acestea fac parte din programa 
examenului final. 
e.       Pentru ca procesul educa-
ţional să fie eficient, ar trebui 
ca la fiecare clasă de liceu să fie 

măcar o oră în plus dedicată studiului 
limbii şi literaturii române. 
f.        Personajelor feminine nu li se 
acordă aceeaşi atenţie precum celor 
masculine, de aceea ar trebui ca pro-
fesorul să insiste mai mult asupra 
acestora. 

A consemnat, 
prof. Carmen—Mariana 

Codreş 
 



În ceea ce priveşte literatura, da, şi ea reprezintă 
creaţie de viaţă şi de oameni, cu atât mai mult cu 
cât ea este arta sufletului sensibil, a celui care 
reuşeşte să-şi proiecteze imaginaţia dincolo de 
paginile unei cărţi. Acolo, in spaţiul acela mirific 
al cărţii, aflat la graniţa dintre imaginar şi realita-
te,  omul se descoperă, se reinventează, se con-
funda. Ei bine, pentru părticica aceea ascunsa şi 
regăsita s-a creat literatura. Literatura este refugi-
ul fiecăruia din noi, este locul în care ne dăm 
întâlnire periodic cu noi, fără să plecăm vreodată 
dezamăgiţi, ci dimpotrivă, mai plini, mai bogaţi 
mai…NOI. Iată de ce literatura inspiră şi expiră 
viaţă. Şi ce altceva dacă nu viaţa este ceea ce stă 
la baza filmului? 
 Literatura este spectacolul vieţii însăşi 
privită prin obiectivul fidel al scriitorului. Era 
fireasca aşadar o fuziune între cele două arte, 
pentru că de acolo, din scenele cărţii, se creează 
scenele filmului. 
 Două probleme trebuie avute în vedere 
cu prioritate atunci când este vorba despre rapor-
tul dintre literatură şi cinematografie. Prima este 
cea a fidelităţii scenariului de film faţă de textul 
literar ce se vrea a fi ecranizat. Fidelitatea adap-
tării cinematografice, chiar şi a unei capodopere, 
nu poate constitui o garanţie a valorii artistice a 
filmului rezultat. Există suficiente exemple de 
cărţi valoroase care, prin ecranizare, au generat 
filme mediocre, dar şi de texte “anonime”care au 
stat la baza unor filme celebre.  
  Cea de a doua problemă este 
legata de alegerea şi de jocul actorilor. Mai ales 
în cazul creaţiilor dramatice cunoscute, poate 
exista adeseori un model mental al spectatorului, 
legat de interpreţii personajelor, care să acţioneze 
oprimant chiar şi 
asupra regizorului. 
 Perioada 
interbelică a gene-
rat opere care şi-au 
găsit ecouri în 
cadrul spaţiului 
cinematografic, 
multe dintre ele 
fiind creaţiile unor scriitori care au învins timpul 
prin tot ce au creat. Romane precum ION, ULTI-
MA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAP-
TE DE RĂZBOI, ENIGMA OTILIEI, BALTA-
GUL, reprezintă doar câteva exemple de texte 
consacrate care au văzut lumina reflectoare-
lor. Mai mult decât atât, dacă ne gândim la 
partea practică a acestui fenomen, avantajul 
se dublează, deoarece elevii sunt interesaţi 
de esenţa esenţelor, scăpând astfel de cor-
voada unei lecturi care din punctual lor de 
vedere nu are nimic spectaculos.  
 Filmul este, astfel, o manieră uşoa-
ră de contact cu subiectul cărţii, cu atât mai 
mult cu cât el oferă de multe ori şi o aborda-
re originală care incită micul sau maturul 
“cinefil”.  
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VALENŢE CINEMATOGRAFICE ÎN LITERATURĂ 

            A doua jumătate 
a secolului al XX-lea se 
caracterizează printr-o 
polifonie a artelor, o 
întoarcere la sincretismul 
originar, îmbinând mai 
ales muzica, imaginea 

picturală şi cinematografia. 
 Dezvoltarea cea mai impresionantă 
o are, în ultimul secol, cinematografia, care s-
a înscris pe deplin în rândul artelor cu cel mai 
mare succes la public, integrându-le în bună 
măsură pe toate celelalte. Operele literare 
celebre au constituit scenarii cinematografice 
de mare succes, uneori îmbunătăţindu-se 
chiar valoarea estetică în sine a operei. Artă a 
secolului al XX-lea, cinematograful este o 
formă modernă de comunicare artistică. 
Enunţul artistic este colectiv (scenarist, regi-
zor, operatori, actori), indirect (între emiţăto-
rul colectiv şi receptor intervin diferite sim-
boluri), instrumental (concursul aparatelor 
tehnice). În cazul ecranizărilor unor opere 
literare, fidelitatea sau infidelitatea faţă de 
text nu trebuie să fie un criteriu de valorizare 
a spectacolului cinematografic. Din punctul 
de vedere al dimensiunii temporale a receptă-
rii, literatura şi cinematografia sunt arte ale 
succesiunii; mesajul lor este perceput în timp. 
O altă asemănare ţine de folosirea codului 
verbal, cu specificarea că în cazul cinemato-
grafiei acestuia i se adaugă elemente 
nonverbale şi paraverbale. Se poate vorbi de 
sincretism în cazul cinematografiei, deoarece 
pentru a transmite mesajul este nevoie de text 
(scenariul, care poate avea la bază o operă 
literară), viziune regizorală, scenografie, 
lumină, sunet, costume şi calitatea jocului 
actorilor. Toate aceste elemen-
te ,,cooperează” pentru ca mesajul să ajungă 
la receptorul-spectator. Pe lângă autorul pro-
priu-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 libertăţi şi iniţiative, conferind spectacolu-
lui cinematografic valoarea unui act de crea-
ţie. În concluzie, literatura şi filmul se stimu-
lează reciproc, sunt în permanentă căutare de 
noi mijloace expresive.  
    Mă voi opri acum asupra a ceea ce înseam-
nă cinematografia la un nivel pur teoretic. 
DEX-ul ne oferă următoarea definiţie: tehni-
că a înregistrării şi a reproducerii prin pro-
iecţie a scenelor în mişcare; artă cinemato-
grafică, industrie a filmelor.  
 Definiţia nu acoperă nici pe departe 
esenţa valorica a filmului. Ce lipseşte aici 
este tocmai faptul că, înainte de toate, cine-
matografia înseamnă reproducerea unor sec-
venţe de viaţă pe peliculă, totul aflându-se 
sub auspiciile mirajului indescifrabil al artei. 
Actori, regizori, scenografi, costumeri, coloa-
nă sonoră, totul, dar absolut totul, concură la 
naşterea valorii filmului. 

        Un exemplu concret, viabil îl 
reprezintă ecranizarea romanului 
“MOROMEŢII” al  lui Marin Preda care 
a generat o multitudine de controverse. 
Cât ştirbeşte un regizor ancorat în contex-
tul societăţii contemporane din frumuse-
ţea şi spectacolul creat de personajele 
acestea desprinse dintr-o lume la care 
numai un Preda s-ar fi putut gândi? To-
tuşi, scriitorul anticipase probabil o situa-
ţie de acest gen şi a dat naştere unui 
Moromete inconfundabil care nu avea 
cum sa dea greş pe ecran.  
 Spectacol ai ca lector, de spec-
tacol ai parte şi atunci când vizionezi un 
astfel de film. Mai mult decât atât, actorii 
nu puteau fi aleşi la întâmplare pentru un 
asemenea rol magistral. Cine îi poate 
reproşa ceva lui Victor Rebengiuc pentru 
rolul susţinut? El a fost Moromete la care 
s-a gândit şi autorul…. 
  De asemenea, sunt şi asemănări 
ale celor doua creaţii: se păstrează scena-
riul narativ, dialogul, vizualizându-se de 
această dată şi elementele nonverbale ale 
comunicării. În ceea ce priveşte tehnicile 
speciale, proprii artei cinematografice, 
sunt şi ele prezente: stop-cadrul şi panora-
marea imaginii, alternarea privirii de 
aproape şi de ansamblu; alternarea imagi-
nii personajelor pentru a surprinde situaţi-
ile de contrast şi de conflict.   
 Filmul “MOROMEŢII” urmă-
reşte îndeaproape succesiunea lineară a 
acţiunii din roman. Timpul şi spaţiul de-
vin şi ele doua noţiuni relative care pot 
suporta influenta regizorului. În cadrul 
ecranizării menţionate, ele trebuiau res-
pectate întrucât trebuia înainte de toate 
configurată o epoca care a declanşat 
drama personajului din carte.  
 Filmul a reprezentat un succes, 
cu atât mai mult cu cat personajul creat 
de Preda se definea printr-un limbaj ver-
bal şi non-verbal care mergea fructificat  

pe ecran. 
 Stere Gulea avea sa pună in 
1988 pe ecrane un film care a străbătut 
epoca, mai ales că personajul lui Preda nu 
era unul facil. Să poţi sa redai trăirile atât 
de complexe ale unui asemenea personaj, 
presupunea o munca şi un talent deosebit.  
 Atât literatura, cât şi cinemato-
grafia, fac parte din categoria artei frumo-
sului la care se închină zeii din noi. De 
altfel, literatura este un receptacul al tutu-
ror artelor, un mijloc de exprimare prin 
sistemul universal al limbajului. 
 Aşadar, haideţi să dăm literatu-
rii şansa de a-şi fructifica valenţele cine-
matografice, acest lucru fiind benefic 
pentru ambele categorii de receptori. Arta 
îşi păstrează valoarea atâta vreme cât 
există suflete de artist care să o guste!!! 

Prof. Mariana Rusu 



examen şi vă spun ca este o necesita-
te. Programa de examen cuprinde 
această temă, două sunt texte de re-
ferinţă. 
M.R: Consideraţi că elevul care 
provine din mediul rural se simte 
mai atras de acest tip de carte? 
Petrache Alina (elev, clasa a 11-a): 
Poate că da, poate ca nu. În liceul 
nostru predomină această categorie 
de elevi, dar nu cred ca toţi au aceas-
ta preferinţă. Depinde şi de cum i s-a 

inoculat de acasă aceas-
ta idee, vizavi de tradi-
ţie, de atmosfera rurală. 
Marin Marian (elev, 
clasa10-a): Într-o socie-
tate în care totul este 
informatizat, de unde 
atâta interes pentru sat? 

Şi chiar dacă, la un mo-
ment dat, te interesează, 
cu un click, rezolvi totul. 
Contactul cu opera s-a 

pierdut oricum, chiar 
dacă aceasta are o altă 
temă. 
M.R: Care scriitor vă 
place mai mult, Preda sau 
Rebreanu? 
Butnaru Mihaela (clasa a 11 a): 
Amândoi sunt importanţi şi merită 
studiaţi. Numai aşa poţi să înţelegi 
ce a vrut unul şi ce a vrut altul. 

Ţine de noi. Cel cu personalitate mai 
agresivă îl va preferă pe Ion, cel me-
ditativ, 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. Cărţile de acest gen 
impun o anumită stare de spirit. Per-
sonal, recunosc faptul că sunt intere-
sată de modul în care ei au corelat 
biografia cu opera. Avem frustrarea  
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ANCHETĂ: CÂT DE ACTUALE SUNT OPERELE REALISTE CU TEMATICĂ RURALĂ?   

             

 Din 
nenumărate-
le discuţii 
cu elevii, 
referitoare 
la temele 
literare in-
cluse şi im-
puse de pro-

grama şcolară, am înţeles că aceş-
tia au preferinţele lor şi că, din 
noianul  de scriitori, unul, cel 
puţin, e…pe placul tinerilor. 
Am mers mai departe cu in-
vestigaţia şi am intervievat 
şase elevi din ani diferiţi de 
studiu în legătură cu actualita-
tea operelor realiste cu temati-
că rurală, cu necesitatea studi-
erii lor in ciclul liceal. 
 Aceştia au avut oportuni-
tatea de a se exprima liber, de     
a-şi argumenta punctul de vedere, 
fără să simtă con-
strângerile vreunei 
evaluări şi fără să ştie 
că vor deveni subiecţi 
ai unui articol de re-
vistă şcolară.   
M.R: Cât de actual 
mai este romanul cu 
tematică rurală? 
Popovici Ana (elev, 
clasa a 9-a B): Cât vrem noi să 
fie. Aşa se întâmplă în cazul fie-
cărei opere. Ţine de modul de re-
ceptare, de preferinţele literare - 
în cazul în care s-a născut aceasta 
preferinţă deja… 
Marin Gabriel (elev, clasa a 12-
a): Dacă m-aţi fi întrebat în clasa 
a 9-a, vă spuneam că e perimat, ca 
nu mai incita interesul, că aş vrea 
sa studiez altceva.      
Mă întrebaţi însă acum, în prag de  

de a nu-i fi 
studiat în cla-
sa a 11-a, 
deşi sunt atât 
de impor-
tanţi. 
Ciucă Adina 
(clasa a 11-
a): Nu înţe-
leg de ce nu 
am mers pe o paleta mai mare 
de texte. Am înţeles ca textele 
lor nuvelistice au reprezentat 
un punct de plecare. Avem pu-
ţine informaţii în acest sens. 
Da, avem nevoie, pentru că alt-
fel, negam existenţa noastră de 
români născuţi, majoritatea, la 
sat. 
M.R: Sugestii privind ora de 

literatura romana raporta-
tă la aceasta temă… 
D.M: Proces lite-
rar….”Calităţi si defecte ale 
ţăranului rebrenian” 
C.A: Discuţii cu nişte ţărani 
din zonele respective…
glumesc, ştiu că nu-i putem 

aduce la oră, dar ne putem pe-
trece noi, o oră, acolo… 
M.M: Debate: „Florica –
victimă sau vinovată” 
B.M: Şezătoare literară - Să 
vorbim despre obiceiurile, tra-
diţiile din zonă. 
 

A consemnat, 
Prof. Mariana Rusu 



Atenţie! 

AICI SE CITEŞTE! 

 

Lectura este o formă de 
dependenţă care te îndepărtează 

de tot ceea ce e superficial, te 
înstrăinează de tine, de răul din 
jur, te ajută să fii mai tolerant, 

mai deschis, mai creativ, te 
îndeamnă să-i înţelegi pe ceilalţi, 

să mai crezi în valorile umane, 
în puritate şi în speranţă. 

Lectura ne dă aripi, ne provoa-
că să ne punem întrbări despre 
viaţă, despre suflet, despre des-

tin şi despre nefiinţă.       
Lectura ne transformă în esen-

ţa noastră.  

 

Cercul de lectură este doar 
un pas… 

Primul… 

Pagina 16 

“O colectivitate, chiar şi una formată din 

elevi, depinde de mentalitatea membrilor 

săi. Lectura poate forma şi poate susţine 

această mentalitate”   

                                    Petrache A. 

„Mi-a plăcut atmosfera destinsă, 

fără inhibiţii, din cadrul întâlni-

rilor cercului de lectură. ..”  

 

Marin G, 12 A 

 
„Consider că fără lectură nu poate 

fi vorba de cultură generală.”  

 
 

Ciucă A. 

 
„Sunt doar un adolescent 

al zilelor noastre, al in-

ternetului. M-am trezit 

deodată în lumea aceas-

ta a cărţilor şi am con-

statat că îmi place, că 

pot visa şi mă pot trans-

forma spiritual.” 

  Sava G., 10B 
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CERCUL DE LECTURĂ -  ÎN CĂUTAREA PLĂCERII DE A CITI... 

„Din punctul meu de vede-

re, este important să îţi al-

cătuieşti o listă de lecturi, 

să îţi stabileşti un timp zil-

nic alocat lecturii şi să în-

tocmeşti un top al cărţilor 

citite. Doar aşa, lectura va 

deveni eficientă ….” 

 Dur G., 10 B 

 „Am învăţat în cadrul 

cercului de lectură că 

există o diferenţă impor-

tantă între a citi o lecţie 

de la şcoală sau o operă 

obligatorie şi a citi de 

plăcere sau, cel puţin, 

din curiozitate, NU din 
obligaţie.” 

 
Butnaru M., 11C 

 
„Lectura cărţilor mi-a indicat sub-

iecte de discuţie cu prietenii şi m
-a 

îndemnat să reflectez la rostul 

existenţei, al iubirii, al dăinuirii 

noastre pe acest pământ.” 

 
Dănăilă M. 



M.R.: Ştiu că în cazul 
dumneavoastră se îmbină fericit 
profesia de dascăl cu harul scrii-
toricesc. Care dintre ele  vă oferă 
satisfacţii mai mari? 

S.S: ”Este o întâmplare 
fericită să fii profesor şi poet. Nu e 
un lucru normal, obişnuit. Eu am 
ajuns profesor de limba şi litera-
tura română pentru că, de când am 
învăţat să scriu şi să citesc, mi-am 
dat seama că nu pot trăi fără lit-
eratură. Până la terminarea şcolii 
generale de 7 clase şi mai ales a 
liceului, am citit cam tot ce era 
esenţial din literatura română 
clasică şi modernă, şi din litera-
tura universală. În clasa a şaptea 
şi  apoi în anii de liceu, aveam 
abonament la principalele reviste 
de cultură şi literatura: ”Gazeta 
l i t e r a r ă” ,  ” L u c e a f ă r u l ” , 
”Tribună”, ”Convorbiri literare”. 
Este adevărat, că se întâmplă al-
ternativ, deoarece posibilităţile 
materiale erau mici. Am beneficiat 
de înţelegerea şi încurajările ma-
mei, care chiar dacă nu era prea 
încântată de domeniul intelectual 
pe care îl alesesem, era încântată 
de pasiunea mea pentru carte , 
căci , ea, săraca, era analfabeta. 
”În afară de pasiunea pentru lit-
eratură şi filosofie, două lucruri au 
trezit în mine inzestarea naturală 
(“daimonul”). Nu poţi fi poet fără 
asta. Imaginea câmpului cu mira-
jul orizontului pe care îl stră-
pungeam în carul de boi cu care în 
copilărie, alături de familia mea, 
mergeam la arăt, la semănat ,la 
prăsit şi la recoltat, şi , mai ales, 
nopţile mirifice de iulie şi de au-
gust când, singur, în foişorul în-
miresmat din bostănăria familiei 
compuneam, în gând şi chiar în 
scris, ”superbe” poeme de dra-
goste şi de natură, basme şi 
povestiri cu şcolari şi cu profesori. 
Am spus-o mereu elevilor mei şi 
chiar părinţilor: eşti în viaţă, ceea 

ce te-a făcut copilăria. Rar se întâm-
plă să fii ceea ce nu ai gândit sau 
clădit în copilărie. 

Cu privire la satisfacţia 
oferită de cele două profesii.. pot să 
spun că amândouă m-au făcut să 
plâng, amândouă m-au făcut să mă 
bucur. Totuşi, poezia este deasupra 
tuturor. Poezia a apărut odată cu 
vorbirea, dar a luat-o înaintea vor-
birii. Poezia nu e numai din lumea 
asta. E stenograma unor convorbiri 
cu îngerii. Poezia mă împăca mereu 
cu mine. Nu mă face să iubesc, dar 
mă determină să nu mă urăsc prea 
mult. Din poezie nu se poate trăi, dar 
unii nu pot trăi fără poezie.” 

M.R: Ce mai citesc elevii 
dumneavoastră astăzi (un “astăzi” 
generic)? 

S.S.: Elevii mei de astăzi 
citesc. În orice ţară, cei care citesc 
sunt elevii şi studenţii. Cartea este şi 
ea un obiect. Un obiect cultural, 
desigur! Ca orice obiect atrăgător, 
cartea stârneşte interesul copiilor. 
Toţi copii se simt atraşi de carte. 
Dar mulţi o abandonează repede că 
pe o jucărie. Sunt însă destui care 
fac ce trebuie. Citesc, fac fişe de lec-
tură, apoi vin şi cer alta. Sunt elevi 
care nu citesc numai literatură. 
Mulţi elevi cer de la biblioteca şcolii 
cărţi din diverse  domenii: istorie, 
geografie, ştiinţele naturii. Textul 
informativ, nonliterar, câştigă tot 
mai mult teren. Şi nu e rău. Pe lângă 
plusul de informaţie, textul nonlit-
erar îi familiarizează pe elevi cu sti-
lurile funcţionale, le dezvolta capaci-
tatea de înţelegere şi folosire a limbii 
române. Este adevărat că în 
România ,procentul celor care nu 
pot citi şi reproduce conţinutul unui 
text este destul de mare. Dar să nu 
uităm că numărul revistelor şcolare, 
la toate nivelurile, a crescut extraor-
dinar. La şcoala nr.4 din Lieşti, unde 
eu funcţionez, apar concomitant 3-4 
reviste şcolare. Mai mult, că unul 
care colaborează frecvent cu multe 
reviste culturale din judeţ şi din ţară,  

De vorbă cu un scriitor actual despre …actualitatea operelor lui Rebreanu şi Preda 
(Interviu cu poetul Săndel Stamate) 
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vă pot spune că numărul elevilor, al 
tinerilor în general, care bat la porţile 
afirmării literare, şi nu numai, este 
foarte mare. De aceea, îngrijorarea că 
nu se mai citeşte mult, este legitimă , ea 
trebuie să existe , căci fără îngrijorare, 
orice stare de spirit poate să decadă, 
dar nu e corect să nu vedem şi partea 
plină a paharului. În România, încă se 
citeşte carte (o pot confirma librarii şi 
bibliotecarii) chiar dacă au apărut 
cablul şi internetul. Poate şcoala, 
televiziunea, radioul şi alte instituţii nu 
fac tot ce ar trebui pentru încurajarea 
cititului de carte, dar se citeşte, altfel 
nu s-ar tipări cărţi, atât de diverse şi 
de luxoase, iar numărul editurilor ar 
scădea, nu ar creşte, cum încă se 
întâmplă” 

M.R.: Cât de actuală mai este 
opera cu tematică rurală? 

S.S: Opera cu tematica rurală 
este o realitate dominantă în toate lit-
eraturile lumii. Apropos! Nu există lit-
eraturi mici sau mari. Nu există teme 
literare importante sau minore. Există 
numai cărţi reuşite sau nu. O demon-
strează accesul neungradit la premiul 
Nobel. În opinia mea, nu tema conferă 
actualitate unei cărţi, şi nici mediul în 
care este plasată această temă (rural, 
urban, intelectual, underground), ci 
încărcătura de viaţă, conflictul cu evo-
luţia şi rezolvarea sa,personajele şi cât 
ne regăsim în ele ca aspiraţii, destin. 
Altfel, nu am mai fi fascinate de op-
erele lui Homer, Cervantes, Hugo, Tol-
stoi, Flaubert, etc. Am enumerate doar 
câţiva creatori din epoci distincte. Pen-
tru că diferenţele dintre oraş şi sat tind 
să se şteargă în anumite privinţe so-
ciale, dar şi spiritual, tematica ţără-
nească din arta, mai ales din literatură, 
nu mai poate fi tratată la fel ca în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
sau din prima jumătate a secolului al 
XX-lea. Simplă plasare a acţiunii într-
un sat, nu ilustrează şi nu epuizează 
tematica rurală.  O operă literară cu 
tematica rurală trebuie să ilustreze 
transformările satului, a comunităţii 
rurale, eşecurile din evoluţia 
aceastora,   durerile provocate de  



dislocările materiale şi spirituale, 
care se produc în lumea satului, şi 
asta prin personaje credible estetic. 
Deocamdată, tematica rurală ori nu 
constituie o preocupare a scriitorilor 
noştri, ori aceştia se refugiază în pe-
rioada comunistă. Dar, chiar şi pe 
aceasta, o tratează insufcient din 
punct de vedere artistic. Personal, nu 
cunosc o operă, un roman rural al 
ultimelor două decenii de care să-mi 
amintesc acum, că de o reuşită temati-
că. Asta nu înseamnă că literatura 
postrevoluţionară sau postdecembris-
ta, cum o numim, nu are multe reuşite 
literare, dar, e drept, pe alte zone lite-
rare. 

M.R.: Ar mai avea succes la 
publicul cititor un Preda, astăzi? 

S.S: Un Marin Preda, scriito-
rul cu trmatica rurală? Sau un Marin 
Preda, autorul unei proze 
problematizante, dilematice din per-
spectiva existenţială? Ilie Moromete, 
Victor Petrini, sunt întruchipări ale 
omului modern, asaltat de contradicţi-
ile epocii în care trăieşte, zbătându-se 
ca înecatul să scape 
de…”rinocerizare”, căutând cu ar-
doare o soluţie de salvare, în iubire 
(Ilie Moromete), în istorie (Niculaie), 
în filozofie (Petrini). Marin Preda a 
rămas viu în conştiinţa cititorilor şi 
chiar a celor care nu-l  citesc. Marin 
Preda este legendă. El e şi Ilie 
Moromete şi Victor Petrini. Ar mai 
avea succes un Marin Preda, astăzi? 
Răspunsul e uşor. Dacă ar avea talen-
tul narativ, creator de viaţă şi perso-
najele lui Marin Preda, cu siguranţă, 
da. Deocamdată, scriitori de talent 
care să aducă cititorului plăcere este-
tică şi impulsul spre meditaţie şi au-
toscopie specifice lui Marin Preda, 
atunci când sursa de inspiraţie este 
lumea satului, eu nu cunosc. Dar 
aceasta, poate fi o lipsă personală. 
Cred totuşi, cu tărie, în resursele po-
porului român, în capacitatea sa crea-
toare. 

M.R: S-a vorbit mult despre 
infuenţa elementelor etnografice în 
cazul celor două mari creaţii epice - 
“Ion “şi “Moromeţii”. Cât de impor-
tant este un asemenea segment într-un 
text inspirat din realitatea satului? 

S.S: Elemntele etnografice sunt 
importante într-un text inspirat din lu-
mea satului. fie povestire nuvelă său 
roman. În primul rând, pentru crearea 
atmosferei, pentru firescul realităţii este-
tice… 
Dar realitatea estetică porneşte de la 
realitatea socială. Romanul rural nu 
poate exista în afară realităţii sociale. 
Dacă pentru romanul erotic, politic, 
poliţist, plasat în lumea satului , elemen-
tul etnografic serveşte drept decor, pen-
tru romanu ţăranesc - cum era numit o 
dată - elementul etnografic este chiar 
sângele care-i hrăneşte organele. Scrii-
torul trebuie doar să observe diversita-
tea nouă a elementului etnografic, trans-
formările, repercusiunile acestor trans-
formări în conştiinţa oamenilor, dramele 
provocate de elementele noi în conştiinţa 
şi etică şi să deschidă oamenilor ochii 
asupra viitorului. Literatura nu trebuie 
să-şi piardă caracterul vizionar. În cele 
două capodopere rurale, ”Ion “ şi 
“Moromeţii”, elementele etnografice 
sunt covârşitoare. Prin ele, cele două 
opere, sunt şi vor fi nemuritoare. Elesunt 
tezaure ale vieţii poporului român la un 
moment dat, primul pentru începutul 
secolului al XX-lea, al doilea pentru 
mijlocul aceluiaşi secol.  Ambele cărţi 
nu sunt numai felii de viaţă, ci şi avertis-
mente de apocalipsă. Previziunile negu-
roase ale acestor cărţi au fost descifrate 
postfactum. Ele anunţau sfârşitul unei 
lumi, a unei lumi tradiţionale, în chip 
groaznic, înspăimântător, nerecuperabil. 
Nu e drept!  
M.R: Găsiţi trei argumente solide  prin 
care să puteţi convinge elevul de liceu să 
mai citească astăzi, într-o lume informa-
tizată, o carte inspirată din realitatea 
bunicilor lui? 
S.S: Nu numai eu, ca profesor, trebuie să 
găsesc argumente prin care să conving 
elevul să citească o carte, scrisă mai 
demult sau una recentă, dar care evoca 
o lume mai veche, lumea bunicilor  de la 
sate, sau a bunicilor din “târgurile de 
altădată”(nu târgurile sadoveniene). 
Mai întâi, nu toţi oamenii au impulsul 
nativ de a citi. Nu toţi au plăcerea lectu-
rii. Asta e situaţia. Unii elevi citesc atât 
de greu, încât nici nu ar reuşi să citeas-
că mai mult de câteva pagini. “Li se 
pune pe inimă”, cum se zice. Cei care 
pot citi câteva sute de pagini, o fac fie 
pentru că acea carte i-a captivat, fie 
pentru că este în lista de lecturi 
obligartorii sau suplimentare.  

De vorbă cu un scriitor actual despre …actualitatea operelor lui Rebreanu şi Preda 
(Interviu cu poetul Săndel Stamate) 
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 A crede că un elev oarecare sau toţi 
elevii pot fi convinşi prin argumente să 
citească o carte, este o iluzie. Dacă nu-
l captivează, va lăsa cartea deoparte 
şi-i va căuta conţinutul pe internet. În 
cadrul cărţilor de valoare estetică şi 
documentară recunoscută, nu cartea 
este de vină, dacă elevul o abandonea-
ză. Prea insistenţele îndemnuri la lec-
tură, pot şi ele îndepărta elevul de car-
te prin efectul invers. Editurile, librări-
ile, bibliotecile, mass-media, trebuie să 
găsească acele resurse publicitare prin 
care, în colaborare cu şcoală sau sin-
gure, să atragă interesul elevilor înspre 
carte. Elevilor mei le spun următoare-
le: 
1. Lectura cărţilor asigură oricărui 
om o dezvoltare intelectuală normală. 
2. Lectura cărţilor vindecă suferinţele 
sufleteşti proprii. 
3. Lectura cărţilor îţi oferă înţelegerea 
lumii, a propriei fiinţe şi capacitatea 
de a exprima  ceea ce înţelegi. Chiar 
dacă ai isteţimea socială, fără carte tot 
în categoria “nătângilor”vei rămâne. 
M.R: Care dintre cele două personaje - 
Ion sau Moromete – vi se pare mai au-
tentic, mai desprins din realitatea rurală 
românească? 
S.S: Cele două romane cu tematica 
ţărănească,”Ion “ şi “Moromeţii”, 
sunt despărţite istoric –ca an de apari-
ţie şi epoci evocate, geografic.. şi ca 
perspectivă antologică. Dacă ceva le 
aseamănă pe cele două personaje, Ion 
al Glanetaşului şi Ilie Moromete - 
aceasta este dorinţa ireprimabilă de 
independenţă…prin  intermediul pă-
mântului. Numai pământul le poate 
asigura câştigarea indepedentei (Ion) 
sau păstrarea acesteia (Ilie). În rest, 
deşi totul le desparte, amândouă sunt 
autentice, desprinse din realitatea ru-
rală românească. Mai mult, ambele 
sunt personaje monumentale. Ce anu-
me le conferă monumentalitate? Auten-
ticitatea? Da, autenticitatea estetică 
dimensiunea artistică. Ele sunt rezulta-
tul unui proces creator de o valoare 
inestimabilă, autorii având harul geni-
alităţii, din ce în ce mai rar. 

A consemnat, prof. Rusu Mariana 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dar de ce să mă omori?  Zise ea 
agăţându-se de braţele lui. Ce-am 
păcătuit eu? 
- Nu ştiu!răspunse el. Simt că mi   
s-a pus ceva de-a curmeziş în cap 
şi că nu mai pot trăi, iară pe tine 
nu pot să te las vie în urma mea! 
Fă-ţi cruce Ano, zise el scoţând 
cuţitul din tureag.  
    Uşa căzu sfărâmată din ţâţâni şi 
Lică se ivi înăuntru cu Răuţ şi 
Păun. Ghiţă scăpă cuţitul din mâ-
nă şi rămase ca o stâncă de piatră. 
Dându-şi seama de ce urma să se 
întâmple în acea încăpere privi la 
Ghiţă cu o privire stranie şi sfidă-
toare şi izbucni într-un râs ce-ţi 
dădea fiori reci pe spate: 
- Necazul tău, Ghiţă, a apărut 
când pe fir a intrat lăcomia, iară 
lăcomia ţi-a dat posibilitatea să te 

compari cu mine. Şi atunci ce s-a 
întâmplat? Păi Ghiţă al nostru a vrut 
şi mai mult, mult prea mult. Cămaşa 
îi atârna desfăcută şi floricele roşii 
cusute  
cu grijă se cutremurau de râsul lui, şi 
el continua:  
- Dorinţa de mai mult, lăcomia în 
sine, scăpată de sub control a adus la 
ceea ce văd eu acum în faţa ochilor: 
eşti gata să-ţi omori nevasta, de copii 
ai uitat, demnitatea ta, fericirea, toa-
te-s pierdute. Eşti slab Ghiţă, iară 
mie nu-mi plac oamenii slabi.      
    Adevărul spus din gura Sămădău-
lui îl înnebuni pe Ghiţă şi cuvintele 
lui îl biciuiră. Se uita în jur şi locul 
acela îi părea străin şi pentru puţin 
timp văzu prin faţa ochilor pe Ana 
lui cea blondă care privea cu drag la 
el, glasul copiilor, prispa casei şi li-
niştea colibei de odinioară. Cu un 
strigăt de fiară rănită se aruncă spre 
Lică care se lovi cu capul de păretele 
cârciumii. Păun se repezi înainte să-
şi salveze stăpânul, dar renunţă repe-
de auzind zarva de afară, semn că 
Pintea jandarmul sosise cu oamenii 
lui şi totul ar fi fost în zadar.     

Pagina de creaţie  - Moara cu Noroc –un alt final? 
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Ana, palidă la faţă şi parcă îmbătrâni-
tă cu câţiva ani era aşezată într-un colţ 
gândind la cele întâmplate, iară Ghiţă 
privea în gol fără să spună nimic. Aşa 
îi găsi şi bătrâna când se ivi din sat şi 
privind cu jale la Ghiţă, grăi cu durere 
în suflet:  
- Se pare că Dumnezeu te iubeşte şi ţi-
a mai dat în dar o zi. O zi când îţi dai 
seama de lucrurile care contează cu 
adevărat în viaţă, să te mulţumeşti cu 
ce ai, şi să preţuieşti ceea ce Dânsul 
ţi-a dat şi   ţi-a hărăzit. Noi ne-om 
coborî în vechea căsuţă, iar când vei 
socoti de cuviinţă şi după ce vei cum-
păta la cele întâmplate, apoi să vii 
după noi.   
   Dorinţa de a părăsi locurile acelea 
blestemate cât mai curând le făcu pe 
cele două femei să nu-şi dea seama de 
ploaia ce începu a se porni şi cădea cu 
putere. Zăriseră din mers cele cinci 
cruci care erau luminate de ploaie şi 
privind la ele în sufletu lor se aprinse 
un firicel mic de speranţă. 

Tofan Camelia 

Cartea 
                Cartea este un târam unde orice amănunt este preţuit, unde orice zâmbet este 
iubit. Este un loc unde ne bucurăm chiar şi de o privire, unde binele şi frumosul duc o 
luptă infinită cu întunericul şi răul. Ea e asemenea unei comori, pe care doar cei ce ştiu 
să preţuiască tot ce la început pare inutil, pot sa o citească. Locul unde, dacă iubeşti pri-
meşti şi dacă urăşti, eşti pedepsit, cartea este asemeni unui înger care apreciază binele, 
care zâmbeşte când povestea se termină cu bine şi plânge când totul ia o întorsătura ciu-
dată. 
                 Oricum am descrie acest obiect, nu ştim încă ce este cu adevărat. Poate e o 
mama, o sora sau medicamenul ce vindeca rănile sufletului. Mă întreb de ce aceasta nu 
are glas ca să spună ce e cu adevărat. Un lucru este sigur: fără carte nu am putea zâmbi, 
nu am putea trai, fără ea viata ar fi o paleta de culori închise. 
                                           Coşeru Diana  

 Binele, din punct de 
vedere moral, este tot ceea 
ce se potriveşte cu firea 
omenească. (I. Slavici) 
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CLASA A IX-A 
 
LICEU ZI – RUTA DIRECTĂ 

Profil tehnic  
Domeniul Electronică şi automatizări  

                      - Tehnician în electronicã şi automatizãri 

Domeniul Mecanic 

                     - Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  

Domeniul Electromecanic:  

Tehnician electromecanic  

Domeniul Protecţia mediului         

                    - Tehnician în resurse naturale şi protecţia mediului  

LICEU SERAL -  FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 
Domeniul Protecţia mediului : 

Tehnician în resurse naturale şi protecţia mediului  
LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ  

Domeniul Ştiinţele naturii  
AN DE COMPLETARE  

LICEU SERAL  - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

Domeniul Mecanic - Confecţioner tâmplărie aluminiu şi PVC 

           - Sudor  

                       CLASA a XII-a RUTA PROGRESIVĂ  

LICEU ZI - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ  

Domeniul Electronică şi automatizări  

LICEU SERAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 Domeniul Mecanic - Tehnician Mecanic întreţinere şi reparaţii  

ŞCOALA DE MAIŞTRI - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

Domeniul Mecanic  

Domeniul Metalurgie  
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