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eSunt  creștin-ortodox,  dar,  câteodată, 

mai  că-mi  vine  să  îmi  reconsider  opiniile 
referitoare la transmigrația sufletelor sau la 
viețile  anterioare.  Cum  aș  putea  să  explic 
altfel ce mi s-a întâmplat? 

Era cu vreo șase ani și  ceva în urmă, 
prin vara lui  2005, și  așa, dintr-odată mi s-a 
făcut lehamite de fugărit cai verzi pe pereți 
(cam așa  descriu  eu,  acum, eforturile  mele 
de a face față unei lumi mass-media în care 
am  activat  o  vreme,  căutând  o  lume 
imaginară a culturii  și  negăsind-o cu nici  un 
chip). 

Acela  a  fost  momentul  binecuvântat 
în care m-am gândit că ar fi  bine să mă fac 
profesor. Mă rog, trebuie să fiu de acord cu 
voi – binecuvântat sau nu prea, depinde cum 
privești  lucrurile.  Și,  de  altfel,  parcă  era  un 
grec antic care spunea că trebuie să ajungem 
la sfârșit ca să putem spune dacă am fost sau 
nu fericiți, dacă viața are sau nu un sens, bla 
bla, să tragem linie, să facem bilanțul etc.

În  fine,  ca  să  nu  vă  plictisesc  chiar 
peste măsură, mă făcui dascăl, și tam-nesam 
am aflat că e musai să mă deplasez la județ 
pentru nu'ș ce consfătuiri. Chipuri noi – între 
noi fie vorba, eram ușor obosit după înghițit 
praful șinelor de tramvai și după aglomerația 
anilor  universitari  și  densitatea  mare  a 
porumbeilor din ieșeana Piață a Unirii. Parcă 
îmi  era  dor  un  pic  de  liniștea  nopților 
negreștene,  arareori  tulburată  de  vreun 
câine  pe  care-l  apucă  neliniștea  în  miez  de 
noapte chiar lângă parterul meu.

Cam fără chef, dar m-am dus – sistem 
nou,  reguli  pe măsură,  în  fine.  Și  acolo s-a 
întâmplat minunea. Am cunoscut o mână de 
oameni și am avut sentimentul bizar că îi știu 
de foarte, foarte demult.

În ultima vară a prezentului m-a vizitat 
ideea de a-i vedea mai des – până acum mă 
mulțumisem,  inexplicabil,  să-i  întâlnesc 
numai  la  consfătuiri,  cercuri  pedagogice, 
olimpiade.  Am  realizat  că  am  greșit  foarte 
mult.  Mă opresc acum câteva minute,  și  în 
timp ce recitesc tot ce am scris aici, realizez 
că  textul  meu  sună  ca  o  declarație  de 
prietenie. Păi chiar asta e.

Ca  să  nu  pară  prea  sentimentalisto-
profundă,  vă  rog  să  o  considerați  ca  pe  o 
simplă declarație de parteneriat.

Onică Florin

Rubrică de fotografie
În acest număr, 
fotografii de Adnana OlaruFiecare  filă  introductivă  a  rubricilor numărului  de  față  al  revistei  conține  o fotografie realizată de  Adnana Olaru,  elevă la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Vaslui, clasa a XII-a F, științe sociale. 

Rubrică de arte plastice
În acest număr, 

măști realizate de către eleviFiecare  filă  introductivă  a  rubricilor  acestui  număr  al  revistei conține  pe  verso  fotografii  cu  măști  lucrate  de elevii  de  la  LNI  Negrești,  sub  îndrumarea profesorului Eremei Pavel Răducu.Măștile  de  Anul  Nou –  capră,  cal,  urs,  cerb, berbec,  țap,  cocostârc,  struți,  moșnegi  –  își  au originea în îndepărtate rituri agrare și pastorale, rituri care au evoluat și s-au dezvoltat simultan cu  riturile  funerare  și  cultul  morților  strămoși. Constituite  în  alaiuri,  în  sunetul  tălăngilor,  al zurgălăilor, al fluierului și tobelor, măștile străbat și acum satele în ajunul și în ziua de Anul Nou,  –  amintind de serbările  bahice  și  dionisiace  din antichitatea greco-romană,  ca  și,  în  general,  de toate  vechile  serbări  de  pretutindeni legate de cultul fertilității și fecundității.
„Tema  de  documentare  asupra obiceiurilor  și  tradițiilor  românesti  de Anul Nou s-a finalizat prin realizarea maștilor. Trecută prin prisma personală a fiecărui elev această temă s-a îmbogățit  cu o varietate de idei  artistice  transpuse  în  lucrarea  practică. Materialele folosite nu au fost stabilite inițial iar  gama  acestora  o  putem  considera ecologică. Masca reprezintă o identitate vizuală percepută diferit în funcție de privitor iar caracterul măștii este dat de privitor. El poate spune dacă masca este frumoasa sau urâtă, aici termenul de frumos nu are un specific estetic exact, acest termen este relativ iar o mască frumoasă poate fi considerată urâtă și viceversa…” 

(Eremei Pavel Răducu, profesor de educație plastică, LNI Negrești) 
Picturi în cadrul rubricii

„Dosar Literatură hispanică”Primul articol, Apocalipsul sud-american, a fost  animat cu picturile elevelor Shirin și Shanin Khosravi de la LER Vaslui.În  cadrul  celui  de-al  doilea  articol,  Permanentul  Macondo,  puteți admira lucrările  Ramonei Popliuc, profesor de educație plastică  la LER Vaslui. Aceste lucrări au tema „Ambient” iar tehnica de lucru este tempera cu hașură în creioane colorate și peniță cu tuș. 
Profesor de științe 
socio-umane la 
LNI Negrești
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http://www.gk.ro/sarmizegetusa/templu/ursul.htm
http://www.gk.ro/sarmizegetusa/templu/cerbi.htm


foto: Adnana Olaru



mască realizată de

Andreea Raluca Bucică (IX E)

mască realizată de

Alexandra Cojocaru (IX C)
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ario Vargas  Llosa s-a  născut  la  28 
martie 1936 în Arequipa, Peru, şi a 

copilărit în Bolivia. Deşi părea unul dintre 
autorii condamnaţi să primească un loc pe 
marea listă a scriitorilor geniali  ce nu au 
primit  niciodată  Premiul  Nobel, 
nedreptatea a fost învinsă, în 2010, când i-
a  fost  acordată  distincţia.  Pentru  a-i 
înţelege meritul pe deplin,  e suficient să 
se  menţioneze  profunzimea  intelectuală 
ce  îi  caracterizează  scrierile,  profunzime 
susţinută pe un piedestal  de subtilitatea 
înnăscută  a  scriitorului,  alături  de 
sentimentele complexe,  şi,  de multe ori, 
contradictorii  faţă de patria sa.  Una din 
temele principale pe care le tratează este 
dictatura,  el  fiind  unul  dintre  gânditorii 
liberali  ai  Americii  Latine.  De  altfel, 
legătura sa cu politica a fost una strânsă, 
dihotomia stilistică prezentă în mai toate 
lucrările  sale  intensificând  latura  politică 
alături  de  cea  socială.  Am  putea  numi 
orice  roman  sub  marca  Llosa  un 
microcosmos al  societăţii  sud-americane, 
cât  şi  un  echilibru  cu  borduri  nedefinite 
între artă şi didacticism. Independenţa sa 
artistică este, poate, uşor ameninţată de 
uzul  extensiv  al  conversaţiei,  tehnică 
întâlnită la scriitori ca Garcia Marquez, ce 
stă  mărturie  pentru  influenţele  benefice 
ale scriitorilor ca Martin  Adan sau Cesar 

Moro în proiectele postmoderniste ale lui 
Llosa.  Cât  despre  modernism,  acesta  a 
făcut  cunoştinţă  doar  cu  lucrările 
tânărului  scriitor,  un Llosa complexat de 
psihologia  puterii  absolute,  ce  corupe 
integritatea  umană.  Aceste  scrieri  sunt 
atinse  de  o  dificultate  tehnică  originală, 
cât  şi  de  stilul  sobru,  caracteristic 
romanelor  ce  împletesc  experienţa 
personală  şi  evenimentele  istorice  din 
perioade opresive.

Dintre scrierile sale:
Los jefes (Șefii), povestiri, 1959 

Orașul și câinii
Casa verde

Pantaleone și vizitatoarele
Elogiul mamei vitrege

Conversație la Catedrală
Războiul sfârșitului lumii

Cine l-a ucis pe Palomino Molero?
Sărbătoarea țapului
Calea spre paradis

Lituma în Anzi
Mătușa Julia și condeierul
Caietele lui Don Rigoberto
Rătăcirile fetei nesăbuite

Domnișoara din Tacna
Seniorul balcoanelor

Peștele în apă
Făcând valuri

Limba pasiunii
Scrisori către un tânăr romancier

Adevărul minciunilor
Tentația imposibilului 
La novela (Romanul)
Între Sartre si Camus

l

Elena Georgiana Roșu

omanul sud-american reprezintă un tărâm extins şi masiv, anevoie de explorat, concretizat în opere de mare  profunzime  care  au  generat  un  concept  cu autoritate în literatura universală a secolului XX. „Realism magic”  la  Miguel  Angel  Asturias,  „fabulos  torenţial”  la Gabriel  Garcia  Marquez,  „fabulos  epistemic”  la  Julio Cortazar  –  sunt  aprecieri  sub  care  critica  literară  a încercat să reunească acest sistem cultural imens. Practic, ne este imposibil să vorbim despre literatura universală a secolului XX fără să avem în vedere autori precum Jorge Luis  Borges,  Alejo  Carpentier,  Gabriel  Garcia  Marquez, Miguel Angel Asturias etc.Însă  tot  fără  ezitare  trebuie  să-l  includem  în această  pleiadă  de  scriitori  şi  pe  autorul  de  origine peruviană  Mario  Vargas  Llosa.  În  interiorul  acestei acolade  narative  extinse,  Vargas  Llosa  se  plasează  din perspectiva  opţiunii  pentru  „romanul  totalizant”.  După părerea  lui  Andrei  Ionescu,  romancierul  „se  declară flaubertian vrând să creeze solida aparenţă a realităţii”.Trebuie să avem deci în vedere acest fapt evident: formula realismului „tradiţional” pare să fie scheletul pe care  Llosa  îşi  dezvoltă  tehnicile  narative:  „Realismul tradiţional, acceptat ca principiu de romancier era totuşi, în practică,  depăşit prin încălzirea la roşu a realităţii,  a datelor empirice  care  altfel  ar fi  rămas parţiale,  opace, nesemnificative”.  Aşadar,  realismul  modernizat  „prin 

depăşirea maniheismului”; construcţie vastă, arhitectură complexă – toate cu mize social - politice, chiar etice, de pe  poziţii  antidictatoriale,  precum  în  romanele 
Conversaţie la Catedrală sau Sărbătoarea Ţapului.Însă, în evoluţia acestui romancier apar „două faze ascendente  concretizate  în  romane  masive,  profunde, dramatice,  separate  printr-o  perioadă  orizontală de odihnă  şi  divertisment”  –  precum  în  romanul  Mătuşa  
Julia şi condeierul – „o naraţiune dezinvoltă şi pitorească, abilă  şi  cursivă,  desfăşurată  pe  două  linii:  una autobiografică,  alta  literar-parodică,  ambele  la  fel  de captivante”.  Ironia  (chiar  şi  autoironia),  satira  discretă dar  reuşită  la  adresa  serialelor  de  teatru  radiofonic, erotismul juvenil debordant constituie un arcan inclus în această „alternanţă perenă între tragic şi comic”.Această  tehnică  a  romanului  totalizant  vizează depăşirea  simplei  reconstituiri  pentru  a  permite revitalizarea   poeticii   realiste    prin   crearea     realităţii 

DosarMario Vargas Llosa
scurtă prezentare
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Elevă la 
LNI Negrești, 
clasa a X-a A, 

profil umanist, 
specializarea filologie.

Apocalipsul
sud-american
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autonome. Vargas Llosa este unul dintre romancierii care au valorificat perfect  tehnica  temporalităţii  simultane „obţinută  prin  interferenţa  sau suprapunerea momente-lor  din  timpi  diferiţi”.  Andrei  Ionescu  vorbeşte  în  alți termeni despre acest artificiu al temporalităţii  narative: „o  savantă  asociere,  în  cadrul  uneia  şi  aceleiaşi  unităţi narative, a unor episoade ce se petrec în timpuri ori spaţii diferite  sau  care  sunt  de  naturi  diferite,  astfel  încât tensiunile şi emoţiile particulare fiecărui episod să treacă de la unul la altul, luminându-se reciproc, pentru ca din acest amestec să ţâşnească viaţa.”Cu astfel de metode narative Vargas Llosa a creat opere  de  mare  forţă  precum  romanul  Conversaţie  la  
catedrală.  Autorul  însuşi  teoretizează  această  tactică, mizând  pe  aşa-numitul  principiu  al  „vaselor comunicante”  care  ar  constitui  opera  pe  nişte  „cratere active”  (episoadele  cu  semnificaţiile  esenţiale),  care înrâuresc şi  restul  episoadelor,  mai  puţin  tensionate.  O simplă  discuţie  între  două  personaje  ce  are  loc  într-o berărie  din  Lima  declanşează  o  operă  epică  cu  o arhitectură  impozantă  şi  cu  sensuri  ce  se  adâncesc treptat   prin  „tehnica  saltului  calitativ  –  acumulare  in  
crescendo de elemente sau tensiuni, până când realitatea povestită  îşi  schimbă  sensul”.  Rezultatul  nu  poate dezamăgi  nici  chiar  pe cel  mai  rafinat  cititor.  Romanul devine  o  formă  cuprinzătoare,  vie  şi  captivantă  -  „se obţine astfel dinamism, nerv, senzaţia vieţii ca actualitate permanentă.”Paul  Alexandru  Georgescu,  vorbind  despre romanul  lui  Llosa  Războiul  sfârşitului  lumii,  se aventurează într-o afirmaţie care, astăzi cel puţin, nu mai are  pe  deplin  acoperire:  „Deşi  nu  e  cartea  mare a literaturii  hispano-americane –  mai  sunt  Despre  eroi  şi  
morminte a lui Sábato,  O sută de ani de singurătate  a lui Marquez,  Rauyela a lui Cortázar - romanul acesta are un fel  de  unicitate  suverană:  el  se  impune  şi  cucereşte cititorul  prin proporţiile  masive şi  perfecta arhitectură, printr-o inegalabilă  vis  epica materializată în furnicarul uluitor de personaje,  întâmplări, fapte,  prin diversitatea registrelor  de  la  atroce  la  sublim  şi  mai  ales  prin polivalenţa realităţii captate, îndeosebi a sfârşitului”.Amendamentul  care  trebuie  făcut  în  legătură  cu această afirmaţie se referă la prima parte a acestuia.  Şi asta în primul rând pentru că încercarea autorului de a stabili  un  sistem  valoric  în  câmpul  romanului  sud-american al secolului XX este identică cu încercarea de a hotărî definitiv cine e mai valoros în interiorul romanului european – Dostoievski sau Joyce, Proust sau Kafka. Pe de altă parte nu ni se pare deloc a fi o situare în obiectiv şi  imparţial excluderea romanului în discuţie dintre marile cărţi ale literaturii sud-americane. Asta am încercat şi ne vom strădui să aratăm în continuare.Romanul  Războiul  sfârşitului  lumii  poate  fi interpretat în multiple moduri – fapt recunoscut de altfel şi  de  Paul  Alexandru  Georgescu:  ca  o  parodie  la  Noul Testament,  ca  o  simplă faptă  istorică  din Brazilia,  ca  o emanaţie  a  conflictului  etern  dintre  tradiţia conservatoare  şi  civilizaţia  modernă  etc.  Însă  nu  ne 

propunem  să  oferim  o  singură  pistă  de  interpretare (pentru că asta ar anula din semnificaţiile romanului) şi nici să rezumăm subiectul acestuia (ceea ce ar fi la fel de imposibil  ca  şi  trecerea unui elefant prin urechile  unui ac). Ca în cazul tuturor romanelor sale, Llosa pleacă de la un fapt autentic – fie că e vorba de  ochenio (dictatura lui  Odria,  numită  astfel  „pentru  ca  a  durat  opt  ani,  o dictatură  care,  pentru  generaţia  mea,  a  fost  foarte importantă, deoarece în acei ani am trecut de la copilărie la adolescenţă şi am ajuns adulţi,  sub un regim violent, foarte corupt, lipsit de orice fel de viaţă politică...”), fie că e vorba de experinţa dintr-o şcoală militară – ca în Oraşul  
şi câinii, fie că e vorba de o experienţă erotică personală – ca în Mătuşa Julia şi condeierul.Însă  ceea  ce  devine  semnificativ  începând  cu romanul  Războiul  sfârşitului  lumii,  după  cum  afirmă  şi criticul  Andrei  Ionescu,  este  că,  dacă  până  acum romancierul peruvian îşi  obişnuise cititorii  cu opere ce transfigurau  realitatea  contemporană,  o  realitate conexată  cu  experienţe  personale,  acum  Llosa  se îndreaptă  spre  un  episod  istoric  petrecut  în  Brazilia. Geneza acestui roman este semnificativă – fapt declarat chiar  de autor:   „Am scris romanul pentru că am citit una dintre cele mai frumoase cărţi din America Latină,  Ogor  
pustiu,  a  scriitorului  brazilian  Euclides  Da  Cunha.  El povesteşte  despre  războiul  civil  din  ţara  sa,  în  care aparent  cei  buni  erau  republicanii,  care  aboliseră monarhia  şi  vroiau  să  instaureze  dreptatea  şi modernitatea în Brazilia. Iar răii erau nişte fanatici, care îl urmau pe un soi de  sfânt,  un  Mesia  popular, nişte ţărani 

„Circ” – Shahin Khosravi (X F, LER)
decembrie 20118 
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din nord-est,  regiunea cea  mai  izolată şi  mai  săracă a ţării,  care  se  ridicaseră  împotriva  republicii  pentru  că erau  convinşi  că  republica  era  diavolul  însuşi,  că simboliza  triumful  satanei,  aşa  cum  îi  învăţaseră predicatorii capucini care evanghelizaseră tot nord-estul.”Când citim acest roman putem spune – în manieră facilă – că  e  o  nouă carte  despre om şi  condiţia  sa,  cu teme sociale şi politice. Însă din nou ne izbim violent de un  impozant  monument  arhitectonic:  personaje  foarte numeroase – şi  nu  puţine dintre ele bine individualizate, fire  epice  care traversează fie  întrega operă,  fie  doar o parte  a  sa,  întretăindu-se,  evenimente  reflectate  din diverse perspective,  lupte atroce,  eroi mutilaţi,  doctrine ştiinţifice ridiculizante, avânturi revoluţionare zadarnice, etc. Astfel,  Mario Vargas Llosa însuşi  recunoaşte că a avut nevoie de un efort  important pentru a scrie acest roman:  „a  fost  un  efort  uriaş,  din  pricina  abundenţei materialului istoric referitor la război, iar pentru mine o enormă  dificultate  să  narez  în  spaniolă  povestea  unor personaje  care  nu  vorbesc  acestă  limbă,  ci  versiunea braziliană  a  portughezei.  Au  fost  aproape  patru  ani,  o muncă  imensă  şi  o  senzaţie  aproape  neîntreruptă  de eşec.” Axul  narativ  al  acestui  roman  îl  constituie mişcarea  yagunzilor  (răsculaţi)  din  regiunea  Canudos, ţinutul Bahia, generată de puterea cu care El  Conseilhero („un Mesia popular”) îi uneşte pe aceştia în jurul său şi al idei de iubire de oameni. Sfătuitorul este unul dintre cele mai  complexe  personaje  ale  întregului  roman,  însă  cea mai importantă semnificaţie pe care o putem extrage ar fi faptul că acesta „descoperă şi deşteaptă,  sub mizeria şi cruzimea  locuitorilor  (...)  fericirea  în  comun  a  celor năpăstuiţi.” El  Conseilhero  îi  tranhsformă  pe  locuitorii sertónului brazilian în cel mai profund sens al cuvântului. Din  cangaceiros  (hoţi  şi  tâlhari  de  temut)  personaje precum  Taramela,  Pajéu,  João  Satan,  Pedrão,  din comercianţi  ambulanţi  ca  fraţii  Villanova,  din  femei pierdute  ca  Maria  Quadrado  (numită  astfel  pentru  a 

aminti de cele patru violuri suferite de aceasta) sau din schilozi  şi  handicapaţi  precum Sfântuleţul  sau Leul  din Natumba – Antonio Sfătuitorul face stâlpi ai unui edificiu grandios.  Acesta  este  un  edificiu  al  divinităţii:  „Marea diversitate omenească coexista la Canudos fără violenţă, în mijlocul unei solidarităţi frăţeşti şi a unei atmosfere de exaltare,  pe  care  ei  nu  le  cunoscuseră  niciodată.  Se simţeau  cu  adevărat  bogaţi  în  marea  lor  sărăcie,  se simţeau fii Domnului şi privilegiaţi, aşa cum le spunea în fiecare seară omul cu tunica plină de găuri”.Toată acestă comunitate devine o enclavă a fericirii pentru toţi brazilienii năpăstuiţi sau pentru toţi cei care au  rătăcit  calea  Domnului.  Este  semnificativă  în  acest sens  scenă  în  care  terifiantul  criminal  João  Satan  este primit în Canudos: când Sfătuitorul află care sunt faptele şi purtările acestuia îl întreabă de numele său. Reacţia sa trimite la textele biblice: „Mai bine te-ai numi João Abade, adică apostolul Bunului Iisus”.Emulaţia  acestui  personaj  asupra  comunităţii ocupă multe pagini din roman şi autorul nu ezită să ni-i înfăţişeze pe Sertaneros ca pe un câmp secat de credinţă, de  iubire  şi  fericire:  „Oamenii  îl  ascultau  sorbindu-i spusa, plini de râvnă. Religia le umplea acum zilele”.Însă conflictul principal al operei reiese din faptul că această întâmplare ciudată are loc în timpul primilor ani  de după instaurarea Republicii  atunci  când regimul politic  încearcă  introducerea  unor  măsuri  care  să modernizeze  societatea  braziliană.  Astfel,  comunităţile izolate de pe podişurile înalte din nordul ţării, extrem de conservatoare,  nu  pot  primi  cu  braţele  deschise schimbări  precum  sistemul  metric  zecimal,  căsătoria civilă,  recensământul etc.,  chestiuni  care pentru cei  din Canudos vor deveni  mărci  de recunoaştere  ale Satanei. Chiar şi banii emişi de Republică nu au nici o valoare şi deci nu circulă aici.Acest fapt va genera o reacţie oficială de acest tip: „Sunt  o  sectă  politico-religioasă  nesupusă  guvernului constituţional al ţării, un stat în stat, pentru că acolo nu se  aplică  legile  Republicii,  nu-i  sunt  recunoscute autorităţile  şi  banii  ei  nu au curs.”  O mare confuzie  se produce:  din  nevoia  de  bine  şi  siguranţă  a  locuitorilor sertonului   va   reieşi   o   răscoală   împotriva   sistemului  republican, calificată drept act de fanatism religios. Masa yagunzilor  lipsiţi  de  orice  ancoră  în  normalitate  se plasează  nu  de  puţine  ori  în  infraumanitate;  faptul  că Sfătuitorul  le  oferă  acest  „ciudat  delir  al  binelui”  le  dă încredere, îi umanizează şi îi alimentează cu speranţă. Cu o  privire  detaşată  putem  sintetiza:  anacronismul  şi ultraconservatorismul se ciocnesc pe fond socio-politic şi religios cu civilizaţia modernă. Romanul Războiul sfârşitului lumii nu se rezumă în nici un caz doar la atât. Materialul epic este enorm, iar tensiunea se  acumulează pe măsura cufundării în natură.Pe  fondul  acestei  mişcări  revoluţionare,  Mario Vargas Llosa integrează toate temele care au dominat şi încă persistă în America Latină: ideologicul se confruntă cu politicul, economicul cu socialul, războiul cu eroismul etc. 
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Astfel, numeroase fire narative se împletesc şi îşi răspund în manieră tipică pentru romanele lui Llosa. Un personaj – singurul care nu este brazilian – Galileo Gall intră  în  această  nebuloasă  doar  pentru  un  ideal.  El reprezintă  revoluţionarul în  căutarea  Marii  Revoluţii.  O nouă  confuzie  intervine:  europeanul  –  adept  al frenologiei – consideră că mişcarea yagunzilor reprezintă varianta  supremă  de răzvrătire  a  omului  în  stare  pură faţă de orice sistem politic  care manipulează.  Diferenţa de perspectivă este, însă, frapant de tragică: „Raţiunea şi nu credinţa constituie axa vieţii; nu Dumnezeu, ci Satan – primul răzvrătit este adevăratul prinţ al libertăţii.”Luptătorul  pentru Idee,  revoluţionarul  înnăscut este însă victima unei supreme ironii.  Refractar la viaţa închinată trupului, va fi răpus tocmai de instinct, de un capriciu al trupului. Când Galileo Gall se hotărăşte să se alăture mişcării  yagunzilor din Canudos (care treptat a devenit Monte Santo), pentru a străbate imensul serton, îşi  caută  o  călăuză – Rufino.  Chiar înainte  de  a  pleca în călătorie  Gall  o  violează  pe  soţia  ghidului  –  Jurema. Aceasta este nevoită să fugă cu europeanul pentru că ştie că soţul său o va ucide, deşi nu avea vreo vină. Apărătorul libertăţii absolute va sfârşi, după lungi peregrinări alături de Jurema şi ceea ce mai rămâne dintr-o trupă de circari ciudaţi,  ucis  tocmai  de  tradiţie,  în  care  onoarea  deţine locul privilegiat.   O  altă  latură  importantă  a  romanului  Războiul  
sfârşitului  lumii vizează  aristocraţia  fostului  regim. Baronul de Canãbrava şi  aliaţii  săi  urmăresc cu interes desfăşurarea evenimentelor de la Canudos, primul pentru că  are  o  importantă fermă  în  zonă  şi  ceilaţi  pentru  că râvnesc revenirea la putere. Evenimentele tragice precum incendierea  fermei  baronului  au  consecinţe  grave: Estella, soţia lui Canãbrava, suferă un şoc ce va determina retragerea definitivă a baronului din viaţa politică. De  ce  este  important  să  vorbim  despre  acestă secţiune  a  romanului?  Pentru  că  autorul  inserează  aici toate uneltele şi tertipurile folosite într-un război dintre două facţiuni politice rivale: conspiraţia cu agenţii străini, lupta  mizerabilă  prin  mijloacele  media,  acuzele  de  la tribună etc. Vargas Llosa urmăreşte în amănunt reacţiile fiecărui politician tocmai pentru ilustrarea mecanismului politic abject. Cum era firesc, contrapunctul mişcării  yagunzilor este  reprezentat  de  ofensiva  armatei  americane. Interesant  este  că  desfăşurarea  de  forţe  este  urmărită gradat, întâi pentru că Republica trimite doar o companie de  soldaţi  (risipită  în  serton  de  hoţi),  apoi  pentru  că yagunzii  se  hotărăsc  să  reziste,  şi,  nu  în  ultimul  rând, datorită  izolării  regiunii  Canudos.  „Distanţele  enorme îngreuiază  comunicarea  şi  împiedică  pătrunderea civilizaţiei.  Primitivismul  personajelor  dă  naştere  unor scene de mare violenţă.” Logistica performantă a armatei nu poate doborî obstacolele pe care chiar natura le pune în calea unităţilor militare. Terenul pustiu, lipsit de apă şi orice  ar  putea  fi  considerat  aliment  face  victime numeroase printre soldaţi şi animalele de povară. Însă figura centrală   a  acestui  segment  de  roman 

este  cea  a  colonelului  Moreira  César,  „personaj  de  mit, detestat sau divinizat, cu figura măruntă, severă, care le vorbeşte  de  parcă  ei  nici  n-ar  fi  de  faţă.”  Romancierul extinde şi  acest  fir  narativ  până la  nivelul  unui  „crater activ”  –  iar  personalitatea  complexă  a  colonelului  este urmărită  cu  o  atenţie  care  ne  prilejuieşte  detalii semnificative.  Perspectiva  îi  aparţine  gazetarului  de  la 
Jornal  de  Noticias,  Epaminondas  Gonçalves.  Psihologia militarului de carieră preia, nu în puţine rânduri, prim-planul    narativ.      Tuşa  lui   Llosa  urmăreşte  şi  victoria  parţială  a  acestuia  şi  boala  care-l  împiedică  să-şi îndeplinească  misiunea.  Tehnica  detaliului  semnificativ este cea care furnizează câteva dintre sensurile cele mai adânci sensuri ale personalităţii lui Moreira César. Astfel, autorul peruan elaborează conexiuni surprinzătoare, care zugrăvesc in extenso portretul colonelului şi scheletul său caracterologic. Felul în care pielea calului său este periată devine o chestiune de a câştiga sau nu bătălia. Hotărârea cu  care  pedepseşte  pe  dezertori  sau  pe  traficanţii  de arme  devine  o  lecţie  usturătoare  menită  să  eradicheze actele de indisciplină. Orizontul  extins  al  acestui  roman  impune  o reţinere  de  la  judecăţi  ilminative,  definitive.  De   aceea,  poate fi util să reţinem una dintre cele mai bogate laturi ale  Războiului  sfârşitului  lumii:  infraumanitatea premergătoare apocalipsei. Acest aspect poate fi privit la rândul său din două perspective.În ce-i priveşte pe sertaneros, omul este deteriorat de  modernitate;  „Câinele”  –  aşa  cum  îl  numesc  ei  pe Satan,  a  spurcat  tot  ce  era  mai  pur  în  om,  de  aceea pocăinţa se impune pentru ca păcatele lumii întregi să fie spălate. Cealaltă  perspectivă  este  a  omului  modern, extrema opusă a yagunzilor, doritor de confort economic şi  stabilitate  politică.  Sălbaticii  sunt  pentru  el  doar  o variantă  a  omului  primitiv  care  nu  poate  înţelege funcţionarea  firească  a  lumii  pentru  că  este  greşit îndoctrinat.  Los  cangaceiros  constituie  o  ameninţare pentru el pentru că este nevoit să evolueze, să progreseze şi  poate  risca  să  se  bălăcească  în  mocirla  ideologiei fanatismului religios.
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Sărăcia  în  care  trăiesc  yagunzii,  cel  puţin  până ajung la Monte Santo, nu le poate oferi pentru cină decât tufişuri  spinoase  de  xique-xique  sau  mandacárus.  Ei trăiesc  în  favelas,   văgăuni  ce   abia   pot   fi  numite locuințe,însă acest primitivism nu-i deranjează pentru că făgăduiala mântuirii este cea care îi ţine în viaţă. Astfel, indiferent cum am privi, ideea de om este degradată. Tot acest roman se ocupă doar de categorii ale umanului şi în orice pasaj omul apare ca o fiinţă ce se situează la limita de jos a umanităţii. Este evident faptul că interpretările unei astfel de opere  sunt  multiple.  Ceea  ce  înseamnă  ca  autorul  şi-a atins  scopul.  Romanul  totalizant  scurt-circuitează realitatea  pe  toate  palierele  sale,  iar  Vargas  Llosa realizează prin romanul Războiul sfârşitului lumii „istoria în mic a Americii Latine”.
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abriel García Márquez s-a născut la 
data de 6 martie 1927, în municipiul 

Aracataca,  aflat  pe  Coasta  Atlantică 
Columbiană,  ca  fiu  al  lui  Gabriel  Eligio 
García  și  al  Luisei  Santiaga  Márquez 
Iguarán. A fost crescut de bunicii materni, 
colonelul  Nicolás  Márquez  și  Tranquilina 
Iguarán, în Aracataca.

Efectul unor opere ca  Dragoste în  
vremea holerei, sau Un veac de singurătate 
e  o  pală  umbră  de  neîncredere.  Gabriel 
Garcia Marquez introduce în operele sale 
sfori titanice de imaginaţie pură, pe care 
le împleteşte cu motivele deprimante ale 
realităţii.  Mergând  pe  această  rută, 
aşteptând prima oprire, totul ar putea lua 
forma  unui  blocaj  creativ,  întrucât 
demonii săi  vor  repudia  ideea  incluziunii 
lor în acelaşi proiect cu elementele onirice 
pe care Marquez le abordează. Fals.

Magicul  stil  inconsecvent  al 
autorului îşi pune bazele în acest contrast 
frapant,  şi  în  uniformitatea  combinaţiei, 
ce  voalează  cu  succes  piese  sumbre  ale 
vieţii  cotidiene:  neîmplinirile,  viciile, 
singurătatea,  intoleranţa,  obsesiile, 
patimile, violenţa, ş.a.m.d.

O altă  marcă  definitorie  a  stilului 
său este legată de Grecia antică, în piese 
ca  Oedipus  Rex sau  Antigone,  piese  ce 
solicită  o  activitate  a  imaginaţiei 
audienţei,  întrucât  multe  evenimente 
importante pentru cursul firesc al acţiunii 
se  petrec  în  spatele  cortinelor.  Deşi  în 
scrierile  lui  Marquez  se  aşteaptă 
întotdeauna  schelele  cu  mereu  aceeaşi 
formă,  ca  umorul  său  inconfundabil  sau 
motivul  satului  Maconda,  scriitorul  nu se 
alipeşte  niciodată  unui  şablon  stilistic  al 
unei  anumite  teme,  detaliile  sale  fiind 
mereu  savuroase.  El  însuşi  consideră  că 
stilul trebuie să se muleze subiectului, nu 
invers.  Ca influenţe,  putem vorbi  despre 
modernism, însă opera lui  Marquez este 
pătată  de  o  originalitate  greu  de 
contestat,  astfel  încât  se  face  demn  de 
Premiul Nobel primit în 1982, ca dovadă a 
geniului  absolut  cu  care  şi-a  plămădit 
fantasmele sclipitoare.

Scrieri
Ojos  de  perro  azul,  1950  (Ochi  de  câine 

albastru);
La Hojarasca, 1955 (Frunze uscate);
Relato  de  un  náufrago,  1955  (Povestea 

unui naufragiat);
El canibal, 1955 (Canibalul);
Un día después del sábado, 1955 (O zi după 

sâmbătă);
La mala hora, 1961 (O oră rea);
El  coronel  nu tiene  quien  le  escriba,  1961 

(Colonelului nu are cine să-i scrie);
Los  funerales  de  la  Mamá  Grande,  1962 

(Funeraliile bunicii);

Un señior muy viejo con unas alas enormes, 
1966  (Un  domn  foarte  bătrân  și  cu 
niște aripi enorme);

Cien  años  de  soledad,  1967  (Un  veac  de 
singurătate);

Monólogo  de  Isabel  viendo  llover  en  
Macondo,  1968  (Monologul  Isabelei 
văzând ploaia din Macondo);

Cuando  era  feliz  e  indocumentado,  1973 
(Când eram fericit și nedocumentat);

El  otono  del  patriarca,  1975  (Toamna 
patriarhului);

Todos los cuentos, 1976 (Toate poveștile);
Crónica  de  una  muerte  anunciada,  1981 

(Cronica unei morți anunțate);
Viva Sandino, 1982 (Trăiască Sandino);
Noticia de un secuestro, 1982 (Știri despre 

o răpire);
El  amor  en  los  tiempos  del  colera,  1985 

(Dragostea în vremea holerei);
El general en su laberinto, 1989 (Generalul 

în labirintul său);
Vivir para contarla, 2002 (Să trăiești și să 

povestești);
Memorias  de  mis  putas  tristes,  2004 

(Amintirile curvelor mele triste);
El  rastro  de  tu  sangre  en la  nieve (Urma 

sângelui tău pe zăpadă);
Del  amor  y  otros  demonios (Despre 

dragoste și alți demoni). 
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„Un  prieten  adevărat  te 
prinde  de  mână  şi  îţi 
atinge inima.” 

(13 rânduri pentru viaţă)
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PREAMBUL
Pentru acest articol am pornit de la ideea de a oferi  

cititorilor  o  „pastilă   marqueziană”.  Vă  mărturisesc că  
m-am  îndrăgostit  de  scrierile  acestui  sud-american  pe  
când  nu  aveam  nici  douăzeci  de  ani,  fascinată  fiind  de  
romanul  Dragostea în  vremea holerei,  roman în  care,  
îndrăznesc să spun, pentru prima oară am observat realul  
viu existent în fantastic şi  magic.  Urmăresc să prezint în  
câteva pagini marele roman al lui García Márquez, pe care  
îl  voi  numi MACONDO,  rămânând fidelă  lumii  cu  care a  
câştigat  premiul  Nobel  pentru  literatură.  Citatele,  deloc  
puţine, sunt aşezate spre a vă stârni curiozitatea şi spre a  
vă  îndruma  către  adevăratele  coperte  ale  operelor  
columbianului. Pentru a înţelege mai bine cele ce urmează,  
vă  propun  o  a  doua  lectură  după  ce  aţi  fi  terminat  şi  
ultima pagină a romanului Un veac de singurătate.

ntuind în  mici  întâmplări,  atitudini  sau în anumite amănunte  narative  din  romanul  Un  veac  de  
singurătate nucleul  posibil  al  unor  noi  lucrări  literare, García Márquez începe să descrie cercuri concentrice din ce în ce mai mari în jurul vetrei fundamentale.Povestirea  Un  domn  foarte  bătrân  cu  nişte  aripi  
enorme se dezvoltă din întâmplarea care are loc la două săptămâni  de  la  moartea  Ursulei  Iguarán,  când  Petra Cotes şi Aureliano al Doilea sunt treziţi de mugetul unui „viţel neobişnuit”, dovedit a fi un înger bolnăvicios căruia i se mai recunoşteau cioturile cicatrizate ale aripilor de altădată: „La început se credea că era un fel de epidemie. 

Gospodinele nu mai pridideau măturând păsări moarte. (…)  În  duminica  Învierii,  centenarul  părinte  Antonio Isabel  afirmă  de  la  amvon  că  moartea  păsărilor  era dictată  de  influenţa  rea  a  jidovului  rătăcitor,  pe  care-l văzuse chiar el în noaptea trecută. Îl  descrisese ca pe o fiinţă hibridă, născut din încrucişarea dintre un ţap şi o femeie eretică, o bestie infernală. (…) Puţini au fost aceia care au acordat atenţie predicii lui apocaliptice, (…) însă, miercuri în zori, o femeie trezi pe toată lumea deoarece descoperise urmele unui biped cu copita despicată (…) şi, de  comun  acord,  instalaseră  curse  în  curţile  lor.  Aşa reuşiră să-l captureze. La două săptămâni după moartea Ursulei, Petra Cotes şi Aureliano al Doilea fură treziţi de zbieretul unui viţel neobişnuit, care părea să se audă din vecinătate.  Când  se  sculară,  un  grup  de  oameni  se pregăteau  să  extragă  monstrul,  care  încetase  să  mai mugească, din parii ascuţiţi pe care-i înfipseseră în fundul unei  gropi  acoperite  cu  frunze uscate.  Era  greu cât  un bou, deşi talia lui n-o depăşea pe aceea a unui adolescent,  şi din rănile lui curgea un sânge verde şi unsuros. Avea trupul  acoperit  cu  păr  aspru  plin  de  căpuşe  mici,  iar pielea  era  ca  pietrificată  într-o  crustă  de  remoră,  însă spre  deosebire  de  descrierea  preotului,  părţile  lui omeneşti  erau  mai  degrabă  ale  unui  înger  bolnăvicios decât  ale  unui  om,  deoarece  avea  mâinile  fine  şi  agile,  ochii  mari,  crepusculari,  iar  pe  omoplaţi,  cioturi cicatrizate,  bătătorite,  ale  unor  aripi  puternice  care trebuie  să  fi  fost  retezate  cu  o  secure  ţărănească.  Îl spânzuraseră de glezne într-un migdal din piaţă, ca să fie văzut de toată lumea,  şi  când începu să putrezească,  îl incinerară  pe  rug,  pentru  că  nu  se  putu  stabili  dacă natura lui bastardă era a unui animal pe care-l arunci în râu sau a unui creştin căruia i se dă un mormânt.”Istoria  îngerului  din  povestirea  Un  domn  foarte  
bătrân cu  nişte  aripi  enorme are  ca  punct de plecare o întâmplare  din  romanul  Un  veac  de  singurătate,  dar destinul acestuia se schimbă: personajul apare într-o zi de marţi în curtea lui Pelayo şi a soţiei sale Elisenda, care născuse nu un copil:  „era un bărbat bătrân, care stătea trântit pe burtă în noroi şi, cu toate marile sale eforturi, nu  putea  să  se  ridice  pentru  că-l  împiedicau  uriaşele-i aripi. (…) Îi mai rămăseseră câteva smocuri decolorate pe craniul  chel  şi  foarte  puţini  dinţi  în  gură,  jalnica  sa condiţie  de  străbunic  ud  leoarcă  lipsindu-l  de  orice grandoare.  Aripile  sale  de  vultur  uriaş,  murdare  şi  pe jumătate fără pene, se împotmoliseră pentru totdeauna în mocirlă.” O vecină care ştia totul „despre viaţă şi moarte” le-a spus că acela era un înger: „sigur că venea pentru copil,  dar,  sărmanul,  este  atât  de  bătrân,  că l-a doborât 
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ploaia.” Pentru că lumea venea să-l vadă, soţiei i-a venit ideea  să  ceară  bani  fiecărui  privitor,  astfel  că  „în  mai puţin de o săptămână umpluseră dormitoarele cu bani şi cu toate acestea şirul de peregrini care-şi aşteptau rândul pentru  a  intra  ajungea  până  la  celălalt  capăt  al orizontului.”  Totul  revine la  normal  când în sat  a venit „spectacolul  trist  al  femeii  care  s-a  transformat  în păianjen din cauză că  nu şi-a  ascultat  părinţii.  Taxa de intrare pentru ca să fie văzută nu numai că era mai mică decât  cea  pentru  a-l  vedea  pe  înger,  dar,  mai  mult, îngăduia să i se pună tot felul de întrebări despre absurda sa condiţie.” Îngerul a rămas în grija familiei până când copilul  a  intrat  la  şcoală,  iar  după  trecerea  iernii  „nu numai că a supravieţuit, ci a părut să se întremeze odată cu primele raze de soare. A rămas multe zile nemişcat în colţul cel mai retras al curţii, unde nimeni nu-l vedea, iar în primele zile din decembrie au început să-i crească pe aripi  nişte  pene  mari  şi  puternice.”  Într-o  dimineaţă Elisenda l-a surprins pe înger în primele sale tentative de zbor:  „A  continuat  să-l  vadă  până  când  nu  a  mai  fost posibil să-l vadă pentru că atunci nu mai era un obstacol în calea vieţii ei, ci un punct imaginar pe orizontul mării.”Din aceeaşi întâmplare care are loc la două săptămâni de la moartea Ursulei  pleacă şi  povestirea  Cel  mai frumos  
înecat din lume, arhitectura ei având elemente apropiate: trupul călător al unui înecat insolit rupe echilibrul psihic al  unui  sat  de  ţărm  cuprins  de  apatie.  După  ce  trupul mortului e găsit de copii, bărbaţii îl transportă pe umeri, dându-şi   seama  că  „e  mai  greu  decât  toţi  morţii cunoscuţi” şi mai mare decât toţi oamenii.” Femeile l-au curăţat de plante şi l-au numit „Esteban”, îndrăgostindu-se de el: „Gândeau că ar fi avut atâta autoritate încât ar fi scos peştii din mare numai strigându-l pe nume şi ar fi pus  atâta  stăruinţă  în  munca  sa  încât  ar  fi  făcut  să ţâşnească izvoare din piatra cea mai seacă şi ar fi putut să semene flori pe toate stâncile. (…) Chiar bărbaţii cei mai bănitori,  cei  care  se  gândeau  cu  toată  claritatea  la amărăciunile din nopţile mării de mai apoi, temându-se că  nevestele  lor,  obosite  să-i  tot  viseze,  îi  vor  visa  de-acum încolo pe înecaţi,  s-au cutremurat până-n măduva oaselor de sinceritatea lui  „Esteban”,  privindu-l.  În  cele din urmă „i-au făcut cele mai strălucitoare funeralii ce  se puteau face pentru un înecat părăsit”, iar satul a devenit cel mai frumos sat din Caraibi, „unde vânturile sunt atât de  blânde,  încât  rămân  să  doarmă  sub  paturi,  unde soarele  străluceşte  atâta,  încât  floarea  soarelui  nu  ştie încotro să se  întoarcă.”Povestirea  Blacamán,  bunul  vânzător  de  miracole are trei nuclee anterioare: ca atitudine, Blacamán apare mai  întâi  în  Funeraliile  mamei  mari,  mai  ales  în  acei oameni stranii care se împiedică în forfota străzii purtând în jurul gâtului, ca nişte frânghii, vipere cu venin mortal şi care, încercând să convingă mulţimea că sunt proprietarii balsamului  care  vindecă  de  erizipel,  îşi  asigură  o  viaţă veşnică. Celelalte nuclee se găsesc în romanul Un veac de  
singurătate:  în  gesturile  celor  şaptesprezece  fii  ai colonelului Aureliano Buendía şi în „miracolele” săvârşite de  trupa  lui  Melchiade,  cea  care  sosea  în  Macondo  în 

fiecare martie: „În toţi anii, în luna martie, o mică şatră de ţigani  zdrenţăroşi  îşi  întindea  cortul  în  apropierea satului,  şi  în  larma  fluierelor  şi  tamburinelor  făcea cunoscute  noile  invenţii.  Începuseră  prin  a  aduce magnetul”, iar Melchiade „făcuse în public o demonstraţie grandioasă  despre  ceea  ce  numea  a  opta  minune  a înţelepţilor alchimişti  din Macedonia.  Trecu din casă în casă, trăgând după sine doi drugi de metal şi toată lumea fu cuprinsă de groază văzând cum căldările, sobele, cleştii şi spirtierele cădeau singure de pe locurile unde se aflau, cum  crapă  lemnăriile  din  cauza  cuielor  şi  şuruburilor care încercau cu disperare să se smulgă din ele, ba chiar obiectele  pierdute  de multă  vreme apăreau acolo unde fuseseră căutate mai mult şi  se târau într-o debandadă turbulentă după drugii de fier magici ai lui Melchiade.” O altă poveste este cea a întineririi lui Melchiade: „Cei care-şi aminteau de gingiile sale roase de scorbut, de obrajii  fleşcăiţi,  de  buzele  veştejite  se  cutremurară  în  faţa acestor dovezi de netăgăduit ale puterilor supranaturale ale  ţiganului.  Buimăceala  făcu  loc  panicii  atunci  când Melchiade îşi scoase dinţii, intacţi şi bine înfipţi în gingiile sale,  apoi îi  arătă publicului  – timp de o clipă redeveni omul decrepit din anii trecuţi - pentru a-i pune din nou la loc şi pentru a zâmbi, cu siguranţa deplină a tinereţii sale regăsite.” Povestea  Blacamán,  bunul  vânzător  de  miracole prezintă istoria „unicului orfan de tată şi de mamă căruia încă nu-i murise tatăl”,  care dorea să devină ghicitor şi care  fusese  cumpărat  „pentru  un  real  şi  jumătate  şi  o pereche  de  cărţi  de  joc  în  care  se puteau citi viitoarele 
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adultere”  de  la  tatăl  său  de  către  Blacamán  răul. Blacamán răul era capabil „să convingă un astronom că luna februarie nu era altceva decât o turmă de elefanţi invizibili” şi considerând că băiatul îi întorsese norocul, îl trecea  prin  pedepse  groaznice:  „Mi-a  luat  ultimele zdrenţe  ce  mă  acopereau,  m-a  aruncat  în  sârmă ghimpată, mi-a cernut praf de salitră pe răni, stropindu-mă până şi cu saramura udului meu şi m-a legat cu capul în  jos  ca  să  mă  macereze  soarele  şi  tot  mai  striga  că mortificarea aceea nu era de-ajuns ca să-i potolească pe urmăritorii  săi.  La  sfârşit  m-a  lăsat  să  putrezesc  în propriile mele murdării  înăuntrul carcerei de penitenţă unde  misionarii  coloniali  îi  readuceau  în  Împărăţia Domnului pe eretici. (…) Când au sosit contrabandiştii şi i-au  adus  hrană,  a  coborât  în  temniţă  ca  să-mi  dea  să mănânc  cât  de  cât  să  nu  mor,  dar  apoi  mă  făcea  să-i plătesc  bunătatea  smulgându-mi  unghiile  cu  cleştele  şi pilindu-mi  dinţii  cu  pietre  de  măcinat.”  Până  într-o  zi „când  mi-a  adus  stârvul  unui  iepure  ca  să-mi  arate  că prefera să-l arunce să putrezească decât să mi-l dea să-l mănânc,  şi  într-atât  îmi  pierdusem  răbdarea  şi-mi rămăsese  doar  ura, încât am apucat iepurele de urechi şi l-am  aruncat de perete cu iluzia că el şi nu animalul se va strivi, şi atunci se întâmplă ca într-un vis că iepurele nu doar a reînviat, scoţând un ţipăt de spaimă, dar a şi venit spre mâinile mele plutind prin aer. Aşa a fost să înceapă viaţa  mea  cea  mare.  De  atunci  umblu  prin  lume vindecându-i de febră pe paludici,  făcându-i să vadă pe orbi, scoţând apa din hidropici. (…) Singurul lucru pe care nu-l fac este să nu-i înviez pe morţi.” Pe Blacamán cel rău l-a  întâlnit  într-o  duminică,  în  portul  Santa  María  del Darién, „pentru a cere, cu glasul gâtuit de emoţie, să fie împuşcat  într-o  adunare  publică  de  infanteriştii  de marină pentru a le dovedi pe viu puterea reînvierii lui de fiinţă supranaturală.” Numai că „în duminica aceea a fost cinstit  şi  n-a  făcut  nici  un  fel  de  înşelătorie”,  dându-şi sufletul  după  o  ultimă  privire  de  „mamă  adevărată” înspre  Blacamán  cel  bun.  „Aceasta  a  fost  singura  dată, bineînţeles,  când  ştiinţa  mea  a  dat  greş”,  povesteşte  în continuare cel bun. „L-am pus în cufărul acela uriaş, unde a încăput fără greutate.  (…) Când am terminat cu toată cinstirea virtuţilor lui, am trecut la infamiile pe care mi le făcuse  şi  l-am făcut  să  reînvie  în  coşciugul  lui  blindat, unde  l-am  lăsat  să  se  răsucească  îngrozit,  pentru totdeauna.  (…)  Ori  de  câte  ori  mă  abat  prin  locurile acelea,  îi  duc un  automobil  plin  cu trandafiri  şi  mi se frânge inima, gândindu-mă la marile lui virtuţi,  dar mai apoi îmi pun urechea pe placa de fier pentru ca să-l aud cum  plânge  în  coşciugul  lui  şi  dacă  se  întâmplă  să descopăr că  a  murit  din nou,  îl  fac  să  reînvieze încă o dată, căci tot hazul răzbunării mele e ca el să rămână viu în mormântul lui, atât timp cât să trăiesc eu, adică pentru totdeauna.”Ultima călătorie a vasului fantomă pare că nu mai porneşte de la un amănunt narativ, ci de la unul estetic. E greu de presupus că în acest vas misterios care este adus pe  raza  unui  simplu  felinar  şi  ancorat  lângă  turlele catedralei,  care  dispărea  „când  lumina  farului  îi  cădea 

dintr-o parte şi reapărea când aceasta îi termina trecerea, ceea ce însemna că era un vapor intermitent, apărând şi dispărând la intrarea în golf”, autorul l-ar fi văzut o clipă pe  cel  descoperit  de  José  Arcadio  Buendía,  acel  galion spaniol  ajuns  departe  de  mare,  în  pădurile  dintre Macondo  şi  Riohacha:  „Acesta  era  uşor  înclinat  spre tribord, şi de pe catargul intact atârnau rămăşiţele mizere ale  pânzelor,  între  odgoane  înflorite  cu  orhidee”.  Dar  e uşor de acceptat că fraza care deschide povestirea, „Acum or  să  vadă  ei  cine  sunt  eu”  este  una  şi  aceeaşi  cu  cea rostită  de  Ursula  Iguarán  în  clipa  când  colonelul Aureliano  Buendía  refuză  să  se  mai  gândească  la războaie, iar ea se decide să renoveze casa. 

O altă  povestire,  Marea timpului  pierdut,  nu face excepţie  de  la  universul  macondian,  căci  Herbert  şi Catarino apar aici cu atributele cu care îi vom cunoaște chiar  în  Macondo.  Ea  ar  fi,  prin  urmare,  nu  un  cerc concentric, ci un episod pe care autorul îl adună în inelul fundamental. În povestire, Catarino este proprietara unui han  unde  se  asculta  muzică  ce  venea  de  la  un  pian mecanic vechi,  iar în roman - a unei  case de toleranţă. Herbert „a apărut dintr-o dată, a pus o masă în mijlocul drumului şi alături de masă două cufere mari pline ochi cu bancnote” şi se prezenta ca fiind cel mai bogat om din lume,  în  realitate  fiind un  escroc,  păcălindu-i  pe  mulţi: „Aşa a rămas domnul Herbert cu casa bătrânului Jacob. Şi a rămas şi cu casele şi proprietăţile altora, căci nici ei nu-şi  putură  îndeplini  obligaţia.”  „Tobías  l-a  întâlnit scormonind în nisip, cu gura plină de spumă şi s-a mirat că bogaţii înfometaţi se aseamănă întru totul săracilor.”  
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În  Macondo,  Mr.  Herbert  a  apărut  într-o  zi  de miercuri,  protestând  într-o  spaniolă  greoaie  că  nu mai rămăsese nici o cameră liberă în hotelul lui Iacob şi, aşa cum făcea adesea cu mulţi străini, îl adusese acasă.” Dar aici  nu  a  reuşit  să  păcălească  pe  nimeni.  Avea  o  mică întreprindere  de  baloane  captive,  pe  care  le  purtase printr-o mulţime de ţări, cu câştiguri foarte substanţiale, însă la Macondo nu convinsese pe nimeni să se ridice în văzduh,  deoarece  această  invenţie  era  considerată  un regres faţă de covoarele zburătoare ale ţiganilor, pe care avuseseră deja ocazia să le vadă şi să le încerce.”Există în paginile romanului  Un veac de singură-
tate un alt episod la care e greu de presupus că un alt romancier ar fi avut temeritatea să se întoarcă: într-o zi de marţi, în salonul lui Catarino este adusă pe braţele a patru indieni o bătrână venerabilă, stăpâna crudă a unei adolescente  mulatre,  vizitată  într-o  singură  noapte  de şaizeci şi trei de bărbaţi, între aceştia un Buendía:   „De data aceasta venise însoţit de o femeie atât de grasă încât era  nevoie  de  patru  indieni  care  s-o  transporte  în balansoarul ei, în timp ce o mulatră, abia nubilă, cu un aer descumpănit , o apăra de soare cu o umbrelă. În noaptea aceea, Aureliano se duse la Catarino” şi intrând în camera fetei, îi auzi povestea: „Înainte cu doi ani, foarte departe de acolo, adormise fără să stingă lumânarea şi se trezise înconjurată  de flăcări.   Casa  în  care  locuia  cu bunica ei, locuia cu bunica ei, care o crescuse, se prefăcuse-n scrum. Din ziua aceea, bunica ei o ducea din sat în sat, silind-o să se  culce  pentru  douăzeci  de  bănuţi,  pentru  a  recupera preţul casei incendiate. După socotelile tinerei fete, îi mai trebuiau încă vreo zece ani cu câte şaptezeci de bărbaţi pe noapte, căci trebuia să plătească în plus şi cheltuielile drumului şi ale hranei pentru amândouă, cât şi  salariul celor patru indieni care purtau balansoarul.”Această istorisire este cea a Eréndirei şi a bunicii sale,  personajele  din  „Fantastica  şi  trista  poveste  a candidei Eréndira şi a nesăbuitei sale bunici” . După ce i-a vândut fecioria, bunica fără suflet a continuat negoţul pe seama copilei,  până când, într-o zi,  în deşert,  Ulise,  fiul unui  olandez  contrabandist,  nu  a  primit  încuviinţarea bunicii  de a intra la Eréndira,  pe motiv că „îmbolnăvea umbra”, dar acesta s-a furişat în cort şi s-au iubit după ce matroana adormise.  Până la urmă,  cel care a reuşit  s-o scape pe Eréndira de sub vraja bunicii a fost acest tânăr care, după o încercare (eşuată) de a pleca împreună cu fata şi alta (tot eşuată) de otrăvire a bunicii, reuşeşte să o ucidă pe matroană, dar sfârşeşte omorât la rândul său de indienii care o slujiseră pe bătrână: „Bunica l-a văzut pe Ulise intrând cu cuţitul  în mână şi s-a opintit din toate puterile,  ridicându-se  singură,  fără  ajutorul  cârjei.  (…) Ulise s-a aruncat asupra ei şi i-a înfipt cuţitul cu destulă îndemânare în pieptul gol.  (…) N-a mai putut să spună nimic  pentru că  Ulise  a  izbutit  să-şi  elibereze mâna în care  ţinea cuţitul,  dându-i  o  nouă  lovitură  între  coaste (…)  şi  un  şuvoi  de  sânge  a  ţâşnit  din  rană  cu  toată puterea, stropindu-i faţa. (…) Eliberat, Ulise nu i-a dat nici o  clipă  de  răgaz,  ciopârţindu-i  trupul  căzut  şi   dându-i  ultima lovitură. Atunci, lăsând tava pe masă, Eréndira s-a 

aplecat  peste  bunica-sa,  cercetând-o  fără  s-o  atingă,  şi când  s-a  convins  că  murise  cu  adevărat,  chipul  ei  s-a maturizat dintr-o dată, deşi nu împlinise nici douăzeci de ani de nenorociri. Cu mişcări iuţi şi sigure, a smuls vesta de aur şi a ieşit din cort. Ulise se aşezase lângă cadavru, epuizat  de  luptă.  (…)  Abia  când  a  văzut-o  pe  Eréndira plecând cu vesta de aur şi-a dat seama de situaţia lui. A strigat după ea din toate puterile, dar nu a primit nici un răspuns. S-a târât până la ieşirea din cort şi a văzut cum Eréndira  fugea  pe  lângă  ţărmul  mării,  chemând-o  cu strigăte  sfâşietoare.  (…)  Indienii  care-o  slujiseră  pe bunică  l-au  ajuns  din  urmă,  descoperindu-l  cu  faţa  în nisip,  plângând de singurătate şi  de  frică.  (…) Eréndira nu-l mai putea auzi. Ea alerga împotriva vântului, mai iute decât o căprioară şi nici un glas de pe lumea aceasta n-ar mai fi putut s-o oprească. (…) Niciodată nu s-a mai aflat nimic despre ea, nici nu s-a mai găsit vreo urmă, cât de neînsemnată, a nenorocirilor ei.” Personajul  Onésimo  Sánchez  din  povestirea „Moarte  constantă  dincolo  de  iubire”  este  acelaşi Onésimo  Sánchez,  senatorul  căreia  bunica  Eréndirei  îi cere  ajutorul  când  nepoata  sa  este  claustrată  între zidurile  unei  mănăstiri.  „Moarte  constantă  dincolo  de iubire”  ne prezintă  o  altă  pagină  din  viaţa  senatorului, când acesta „mai avea şase luni şi unsprezece zile până să moară,  când  a  întâlnit-o  pe  femeia  visurilor  sale.  A cunoscut-o în Rosal del  Virrey,  o închipuire de sat.  (…) Până  şi  numele  care  aminte   de  trandafirii   viceregelui 
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părea  o  glumă,  căci  singurul  trandafir  ce  s-a  văzut vreodată  în  satul  acesta  a  fost  adus  de însuşi Onésimo Sánchez, în aceeaşi după-amiază în care a cunoscut-o pe Laura Farina.” Tatăl  fetei,  Nelson Farina o trimisese senatorului pentru a obţine,  în schimb, „o ţidulă falsă de identitate care l-ar fi pus în afara justiţiei”. Pentru a fi sigur că va primi ce îşi dorea, îi pusese fetei o centură de castitate, a cărei cheie o păstrase. Se pare că de data aceasta virtutea învinge:  „Atunci  ea  s-a  culcat  pe  umărul  lui,  cu  ochii aţintiţi asupra trandafirului. (…) Şase luni şi unsprezece zile după aceea avea să moară în aceeaşi poziţie plângând de furia de a muri fără să fi fost a lui.”Trei  dintre  cele  opt  povestiri  din  „Funeraliile Mamei  Mari”  se  petrec  în  Macondo:  „După-amiaza  de marţi”, „O zi de sâmbătă” şi „Funeraliile Mamei Mari”, iar celelalte  cinci  într-o  localitate  fără  nume,  evident macondiană,  căci  multe  din  întâmplări  şi  personaje (Ursula, Aureliano, Rebeca, Argenida) vor trece în roman, păstrându-şi  numele,  iar  altele  (Baltazar,  José  Montiel, Dámaso,  Ana)  îşi  vor  pierde  identitatea  onomastică, devenind laturi, trăsături de caracter ale unor personaje noi. Povestirea „Fantastica şi trista poveste a candidei Eréndira  şi  a  nesăbuitei  sale  bunici”  adună,  în  paginile sale, chiar mai multe personaje: „Printre adunătura fără căpătâi  şi  tot  felul  de  cheflii  se  afla  Blacamán  cel  bun, ţopăind  pe  o  masă  şi  cerând  să  i  se  aducă  o  viperă adevărată ca să le arate pe viu, pe carnea lui, efectul unui leac  inventat  de  el.  Se  mai  afla  femeia  care  se transformase-n  păianjen  pentru  că  nu-şi  ascultase părinţii. Pentru o jumătate de peso se lăsa pipăită, ca să vadă toţi  că nu-i  nici  o păcăleală  şi  răspundea la toate întrebările privind nefericirea ei. Şi se mai afla un trimis al  vieţii  veşnice,  cel  ce  anunţa sosirea iminentă a  unui înfricoşător  liliac  sideral  a  cărui  răsuflare  de  pucioasă avea  să  răstoarne  legile  firii,  scoţând  la  suprafaţă misterele mării.”În  romanul  Generalul  în  labirintul  său,  García Márquez prezintă pe scurt scena în care un câine turbat muşcase  mai  multe  persoane:  „Când  intrară  pe  poarta Semilunii,  un  stol  de  vulturi  speriaţi  se  zburătăci  din piaţă în înaltul cerului. Mai stăruiau încă urme de panică din cauza unui câine turbat care muşcase în dimineaţa aceea mai multe persoane de vârste diferite, printre care o femeie albă din Castilia care nu-şi văzuse de drum. Şi muşcase  şi  nişte  copii  din  cartierul  sclavilor,  aceştia reuşind  să-l  omoare  aruncând   pietre  în  el.  Leşul  era agăţat de un copac, lângă poarta şcolii. Generalul Montilla dădu ordin să fie ars, nu numai din motive sanitare, dar şi ca să-i potolească pe sclavii care s-ar fi apucat să alunge farmecele cu descântece africane.” Această  scenă  este  punctul  de  pornire  al  altui roman, scris cu cinci ani mai târziu,  Despre dragoste şi alţi demoni: „Un câine cenuşiu cu o stea în frunte năvăli  în labirintul târgului  în prima duminică din decembrie, trânti mesele cu grătare, făcu prăpăd prin tarabele  indie- nilor  şi  corturile  cu  lozuri  de  loterie  şi,  pe  deasupra, 

muşcă patru persoane care i  se  iviră  in  cale.  Trei  erau sclavi  negri.  Ultima  a  fost  Sierva  María  de  Todos  los Angeles,  fiica  unică  a  marchizului  de  Casalduero”. Duminica  următoare,   când slujnica se duse singură la târg,  „văzu leşul unui câine spânzurat de un migdal,  ca lumea să afle că murise de turbare.  I-a fost  de ajuns o singură privire pentru a recunoaşte steaua din frunte şi părul cenuşiu al celui care o muşcase pe Sierva María.”

Momentul  în  care  Aureliano  Buendía,  personajul din  „Un  veac  de  singurătate”  încearcă  să-şi  piardă virginitatea  cu  mulatra  devenită  personaj  principal  în „Fantastica  şi  trista  poveste  a  candidei  Eréndira  şi  a nesăbuitei sale bunici” este reluat de Tobías şi dus la bun sfârşit în povestea „Marea timpului pierdut”. „Înainte  de  Aureliano  trecuseră  prin  cameră,  în cursul  acelei  nopţi,  şaizeci  şi  trei  de  bărbaţi.  Aerul încăperii  era  atât  de  viciat,  încărcat  de  atâtea  sudori, mustit de atâtea suspine, încât aproape că se prefăcea în noroi.  Tânăra  fată  trase  cearşaful  udat  şi-i  ceru  lui Aureliano  să-l  ţină  de  capăt.  Era  greu  ca  o  pânză  de corabie. Îl întoarseră, răsucindu-i capetele, până ce reveni la greutatea normală. Întoarseră mindirul, însă sudoarea răzbătuse pe partea cealaltă.  Aureliano dorea ca aceste operaţiuni să nu se mai isprăvească niciodată.Cunoştea principiile teoretice ale amorului, dar nu se   putea  ţine   pe  picioare  din   pricină  că   genunchii  îi slăbiseră cu totul şi, cu toate că avea pielea buburuze şi carnea încinsă, nu se putea împotrivi nevoii urgente de a scăpa  de  povara  care-l  apăsa  în  pântece.   (…) După  ce 
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 matroana bătu la uşă pentru a doua oară, Aureliano ieşi din  cameră  fără  să  fi  făcut  nimic,  complet  zăpăcit  de nevoia de a plânge.” În povestirea  Marea timpului pierdut,  Mr. Herbert este cel care mediază între o prostituată şi ultimii  o  sută de   bărbaţi  din  viaţa   ei   decadentă:   „Pe jumătate  adormit,  umflat  de  bere,  domnul  Herbert  supraveghea intrarea bărbaţilor în camera fetei. A intrat şi Tobías. (…) Ea a strâns de pe pat cearşaful ud şi l-a rugat pe Tobías să-l  ţină  de  un  colţ.  Atârna  ca  un  giulgiu.  L-au  stors, răsucindu-l  din  toate  părţile,  până  ce  şi-a  revenit  la greutatea iniţială. Au întors salteaua, făcând ca sudoarea să curgă prin partea cealaltă. Tobías a făcut treaba cum s-a priceput.  Înainte  să iasă,  a  pus cei  cinci  pesoşi  peste grămada de bilete care continua să crească alături de pat. (…) Fata a  întredeschis uşa şi a cerut o bere rece. Câţiva  bărbaţi  aşteptau.  «Câţi  mai  trebuie  -  a întrebat.» «Şaizeci şi trei, i-a răspuns domnul Herbert.».” Până  la  Aureliano  Buendía  fuseseră  şaizeci  şi  trei  de bărbaţi, el fiind al şaizeci şi patrulea plătitor; Tobías era al şaizeci şi patrulea care aştepta la rând, lăsând în urma lui alţi şaizeci şi trei de „ultimi bărbaţi”.Romanul Dragostea în vremea holerei prezintă încă o scenă reluată de García Márquez în una din povestirile sale, şi anume Şaptesprezece englezi otrăviţi din volumul celor  Douăsprezece povestiri călătoare: „Florentino Ariza a suportat neplăcerile călătoriei cu acea răbdare minerală care o îndurera pe maică-sa şi îi exaspera pe prietenii lui.  Nu şi-a făcut  cunoştinţe  printre  călători,  nu a  intrat  în vorbă cu nimeni. (…) Într-una din zile, a văzut plutind pe apă  trei  cadavre  umflate  şi  verzi,  deasupra  cărora  se înghesuiau câţiva vulturi gallinazos.Au trecut  mai întâi  cadavrele  a doi  bărbaţi,  unul dintre ele fără cap, apoi cel al unei fetiţe de câţiva ani, ale cărei plete de meduză se unduiau în siajul navei.” Dacă pe Florentino Ariza nu pare a-l fi mişcat foarte mult vederea acelor cadavre, cu doamna Prudencia Linero se întâmplă altceva:  „Pe  neaşteptate,  o  fată  foarte  frumoasă  care stătea lângă  ea o  sperie  cu  un  ţipăt  de  groază.  Era  un înecat.  Doamna  Prudencia  Linero  îl  văzu  plutind descumpănit  cu faţa  în  sus;  era  un bărbat  matur  şi  cu chelie(…). A fost o viziune instantanee, căci tocmai atunci intrau în golf  şi  alte motive mai puţin lugubre au atras atenţia  pasagerilor.  Însă  doamna  Prudencia  Linero rămase cu gândul la cel înecat.” Motivul pentru care cei de pe vapor, ca şi Florentino Ariza, poate, nu au fost atât de  uimiţi  la  vederea  cadavrului,  îl  prezintă  preotul iugoslav: „De veacuri, conchise preotul, italienii şi-au dat seama că nu există decât o viaţă şi încearcă s-o trăiască aşa cum pot mai bine. Asta i-a făcut calculaţi şi volubili, dar i-a şi vindecat de cruzime.” Dar doamnei Prudencia Linero nu-i  plăceau italienii  mai  ales „din cauza felului nepăsător de a-i lăsa pe înecaţi în derivă.”O  altă  scenă  macabră  din  Dragostea  în  vremea  

holerei ne  aminteşte  de  Macondo şi  de  întâmplările  de acolo:  „Au zburat peste plantaţiile  tinere de banani,  un ocean de umbre, învăluit într-o tăcere copleşitoare ce se înălţa până la ei ca un abur letal. (…) Inginerul de zbor,  care scruta  lumea prin ochean,  spuse «Am impresia că sunt  morţi».  Îi  întinse  ocheanul  doctorului  Juvenal Urbino, iar acesta văzu căruţele cu boi pe ogoare, şinele de cale ferată, pâraiele îngheţate,  trupurile încremenite, împrăştiate  peste  tot.  Cineva  spuse  că  holera  făcea ravagii.  (…)  Doctorul  Urbino  comentă,  fără  să  lase ocheanul din mână: «Probabil că e o formă necunoscută de holeră, fiindcă fiecare mort are un glonţ în ceafă». Nu mult după aceea au zburat peste talazurile înspumate ale mării.  (…)  În  aşteptarea  lor,  acolo  se  strânseseră autorităţile târgului, care se apărau cum puteau de vipia soarelui sub nişte umbrele obişnuite.” Citind fragmentul, ne  amintim  de  uciderea  greviştilor  de  la  plantaţia bananieră  din  gară  şi  transportarea  acestora  cu  trenul înspre mare:  „Când îşi reveni, José Arcadio al Doilea era întins  pe  spate  în  întuneric.  Îşi  dădu seama  că  înainta într-un tren interminabil şi tăcut (…). Abia atunci îşi dădu seama că zăcea peste oameni morţi. Trecuseră, pesemne, multe  ceasuri  de la masacru,  deoarece cadavrele aveau aceeaşi  temperatură ca și  ipsosul toamna,  iar cei care-i încărcaseră în vagon avuseseră timp să-i aşeze în ordine. (…)  După  ce  ajunse  în  primul  vagon,  făcu  un  salt  în întuneric şi rămase întins în şanţ până ce trecu convoiul. Era cel mai lung pe care-l văzuse vreodată, aproape două sute de vagoane de marfă, cu câte o locomotivă la ambele capete şi o a treia la mijloc.”
Există o permanentă legătură, un fir roşu uşor de  

recunoscut  în  opera lui  García  Márquez.  Nu numai  prin  
păstrarea unor personaje care trec dintr-o operă în alta  
sau prin locul desfăşurării narative, mereu macondian, dar  
şi  prin  soluţiile  estetice  de  la  final,  prin  neabătuta  sa  
disciplină  în  alcătuirea  structurilor  epice  pornind  de  la  
datele vieţii cotidiene, şi nu de la modele livreşti, cum se  
întâmplă de multe ori în arta marilor prozatori. 

Cu  alte  cuvinte,  Macondo  devine  centrul  lumii,  
„ombilicus  mundi”,  García  Márquez  prezentând  una  şi  
aceeaşi lume macondiană în paginile sale.

l

Iulia Gușatu

 S-a născut la Galați.
Licenţiată în Litere la Universitatea 
„Dunărea de jos” din orașul natal.
Cantautoare de muzică folk 
cu un palmares impresionant la 
festivalurile de profil din țară. 
În prezent controlor de calitate la 
Webhelp România, București.
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coala  a  avut  întotdeauna  un  rol  deosebit  în cultivarea  spiritului  naţional  şi  în   afirmarea societăţii   moderne  româneşti.  La  sfârşitul  secolului  al XVIII-lea  şi  începutul  secolului  XIX,  învăţământul  în Principatele Române, în Epoca Luminilor, cunoaşte două importante etape: în prima, Academiile domneşti de limbă  
greacă prin  reformele  lui  Grigore  al  III-lea  Ghica  şi  Al. Ipsilanti, timp de mai multe decenii, continuau să aibă un rol preponderent în mişcarea culturală; în a doua etapă, pe  fondul  refluxului  învăţământului  în  limbă  greacă, odată cu întemeierea şcolilor de la Iaşi şi Bucureşti, sub conducerea lui  Gh.  Asachi  şi  Gh.  Lazăr,  învăţământul  în  
limba naţională îşi capătă rolul firesc, câştigând o poziţie preponderentă în  viaţa  culturală,  îndeosebi după 1821, când Academiile greceşti îşi încetează existenţa1.Dezvoltarea învăţământului  premodern românesc începe la 1741, când domnul Constantin Mavrocordat  da ordin să se înfiinţeze  şcoli  pe lângă episcopii şi marile oraşe. Existenţa acestora (poate şi la Vaslui) este atestată de  hrisovul  domnesc  din  octombrie  1766  emis  de domnul  Moldovei,  Grigore  al  III-lea  Ghica.  Documentul viza   organizarea  Academiei  domneşti  de  la  Iaşi  şi amintea   de  “ţinuturile  cu  douăzeci  şi  trei  de  dascăli moldoveneşti, ce s-au rânduit pe la ţinuturi”. Aceste şcoli pentru populaţie sunt atestate la: Tecuci, Covurlui, Putna, Vaslui, Fălciu şi Huşi2.  Este  prima formă de învăţământ premodern  cunoscută  la  Vaslui.  Sistemul  şcolar  din Moldova  la  începutul  secolului  al  XIX-lea   era  într-un intens  proces  de  prefacere  influenţat  de   marile personalităţi  ale  culturii  şi  şcolii  din  această  parte  a spaţiului  românesc  în  frunte  cu  mitropolitul  Moldovei, Veniamin Costachi  şi marele învăţat  Gheorghe Asachi. Ei au contribuit la dezvoltarea învăţământului din Moldova în limba naţională.Datorită   războaielor  dintre  Imperiul  Rus  şi Imperiul Otoman din anii 1806-1812 şi 1828-1829, cât şi revoluţiei de la 1821, proiectele de refacere a sistemului de învăţământ în Moldova, nu vor putea fi  duse la bun sfârşit3.Pentru localitatea Vaslui, începea o nouă etapă în domeniul învăţământului odată cu intrarea în vigoare a 
1Nicolae  Isar  -  Principatele  Române  în  Epoca  Luminilor  (1770-1830).  
Cultura, spiritul critic,  geneza  ideii naţionale,  Editura Universităţii  din 
Bucureşti, 1999, p. 13.
2Stan N. Cucu , C. Oprescu   - Bîrladul odinioară şi astăzi, Bucureşti, 1984, 
p. 120.
3Nicolae Isar - op. cit., pp. 13-23.

Regulamentului  Organic  la  1/13  ianuarie  1832.  Acesta prevedea  înfiinţarea  de  şcoli  începătoare,  în  anumite oraşe, “şcoli naţionale”, iar în unele sate, “şcoli de ocoale”. Regulamentul  Organic,  prevedea  ca  fiecare  şcoală începătoare  din  ţinut  să  aibă  un  comitet  de  inspecţie format din ispravnicul ţinutului şi un inspector recrutat dintre persoanele înalte ale locului.La Vaslui, proprietarul vetrei şi al moşiei târgului, Elena  Şubin,  începea  demersurile  pentru  deschiderea unei   şcoli  publice  încă  din  anul  1840.  Cursurile  se deschid  la  “Şcoala  începătoare  din  Vaslui”4,  la  1 decembrie  18415,  devenită  peste  puţin  timp,  Şcoala primară urbană nr. 1 de băieţi6. La început neavând local, şcoala  funcţiona în tinda unei biserici şi apoi în curtea gospodăriei căminarului Nicolae Hagi Chiriac. În 1843 se ia iniţiativa construirii unui local propriu de Elena Şubin şi  căminarul  Neculai  Hagi  Chiriac.  Elena  Şubin  dona terenul  pentru  construcţia  şcolii   şi  începeau  lucrările. Noul local se  deschidea în 1846 şi inscripţia din piatră a acestei şcoli se află astăzi, la Liceul Mihail Kogălniceanu din Vaslui, unde sunt înscrise următoarele:“Casă zidită în târgul Vaslui ca şcoală publică, o parte cu ajutorul unor boieri  şi  neguţători,  iar  două  părţi  din  cheltuiala căminarului Nicolae Chiriac Hagiu, anul 1846, luna iunie 30”7.   Şcoala  cuprindea   două  clădiri:  una  pentru învăţământ,  iar alta era locuinţa învăţătorului Iordache Galerie8.Se  pare că  activitatea la  Şcoală  era  una pozitivă, apreciată în 1844 de  Comisia de inspecţie din care făcea parte  şi  polcovnicul  rus,  Alexei  Şubin,  soţul proprietăresei vetrei târgului Vaslui, Elena Şubin. La acea vreme  numărul  elevilor  care  urmau  cursurile  acestei şcoli erau de 54 de copii. Ei susţin examenul de absolvire la care participă şi colonelul Alexei Şubin. Pentru bunele rezultate obţinute se împărţeau premii “hărăzite” elevilor sârguincioşi  de  unele  persoane  înstărite  cum  erau: căminarul Neculai Chiriac, serdarii Dimitrie Duca, Toma Buzdugan,  Iordachi  Teliman,  stolnicul  Mihailovici, dregătorul  ţinutului  Dimitrie  Sturdza,  comisul  George Ciurea  şi  alţii9.  Activitatea   şcolii  este  remarcată  de autorităţile vremii. La 6 iunie 1847, ispravnicul ţinutului Vaslui,  aga  Grigorie  Krupenski,  ţine  un  discurs  de felicitare profesorilor şcolii, iar la 23 iulie 1851, Epitropia Învăţăturilor  Publice  din  Vaslui  trimite  Inspectoratului Şcolii  Publice  din  oraş,  serdarului  Dimitrie  Duca,  o scrisoare de mulţumire pentru sprijinul acordat  şcolii10.Între  timp,  învăţământul  din  Vaslui  progresează. Anul   1858   marchează   prin   raportul   Comitetului   de 
4Aurel  Zugravu  ş.a.  -  File  de  monografie.  Judeţul  Vaslui, Intreprinderea 
Poligrafică Iaşi,  1972  p. 44.
5Constantin Şerban -  Modernizarea oraşului Vaslui în timpul domniei lui  
Alexandru  Ioan Cuza,  în  “A.M.M.,Vaslui”,  vol.  VII-VIII,  1985-1986, 
Galaţi, p. 243.
6Mihai  Ciobanu,   (coord.)   -  Cronica  Vasluiului, Editura  Publirom, 
Bucureşti, 1999, p. 176.
7Aurel Zugravu  ş.a. - op. cit. p. 33.
8Constantin Şerban - op. cit., p. 243.
9Ionel Honzoc - Aspecte privind dezvoltarea Vasluiului în secolul al XIX-lea  
în “A.M.M”.,Vaslui, vol.  VII-VIII, Intreprinderea Poligrafică Galaţi, 1985-
1986, p. 470.
10 Ibidem, p. 470.
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inspecţie al şcolii  din localitate o nouă etapă, ca urmare ”a întemeierii  şcolii  publice de fete,  ce s-a deschis la 3 noiembrie, în prezenţa membrilor comitetului, a corpului profesoral,  unui  numeros  public  şi  a  notabilităţilor oraşului”1.  Această şcoală  primeşte o donaţie de 30 de galbeni  şi  5  stânjeni  de  lemne  din  partea  lui  Dimitrie Castroian,  nepotul  căminarului  Neculai  Hagi  Chiriac2. Existenţa Şcolii nr. 1 de băieţi la Vaslui este amintită  cu prilejul  prezenţei  în  oraş   a   domnitorului  Moldovei, Grigore Alexandru Ghica în august 1851,   ce   vizitează instituţiile  urbei, printre care şi Şcoala publică. În 1860 la  Vaslui  funcţiona  un  pension  francez  condus  de profesorul  Alexandru  Leblanch.  Elevii  acestui  pension erau  obligaţi  acum  să  susţină  examen  în  faţa  comisiei şcolare centrale3.Sistemul  de  învăţământ  era  încurajat   prin reformele  înfăptuite  de   domnitorul  Unirii,  Alexandru Ioan I. Cuza. Astfel, printr-un decret, era promulgată la 25 noiembrie  /  7  decembrie  1864,  importanta  Lege  a Instrucţiunii  Publice.  Legea  avea  262  de  articole referitoare  la  organizarea  sistemului  de  învăţământ modern în România. Principala prevedere a noii legi  era stipulată  în  articolul  6  din   Dispoziţiunile  generale  ale legii,  unde  se   afirma  că  “instrucţiunea  primară elementară  este  obligatorie  şi  gratuită,  după  cum  se legiuiesc  în   Partea I,  Cap.  II,  Secţiunea I,  din  prezenta lege”4. La Vaslui, în timpul lui Alexandru Ioan I. Cuza, se înmulţesc  semnele  modernizării  sistemului  de învăţământ. În 1860, Şcoala publică de băieţi nr. 1 avea 4 clase aflate într-o casă a statului. Acum este menţionat la Vaslui,  merituosul  învăţător   G.  Chrisoscoleu  (sau Hrisoscoleu).  Acesta  întocmeşte  un  memoriu  prin  care cerea procurarea de mobilier pentru şcoală, construirea unei  bucătării  şi  cumpărarea  unui  clopoţel  pentru sunarea  elevilor5.  În  acest  timp,  se  pare  că  şcoala funcţiona  cu  trei  clase.  Astfel  că  la  clasa  I  preda supleantul, în clasa a II-a preda adjunctul, în casa a II-a şi a  IV-a  directorul.  În  1863  Ministerul  Cultelor  şi Instrucţiunii  Publice   aloca  suma  de  300  de  galbeni pentru cele două şcoli din Vaslui (şcoala de băieţi şi cea de fete). După 1859, se  înfiinţa şi o grădiniţă publică6.Între 1861-1876 director al  Şcolii  de  băieţi  nr.  1 era  Grigore Hrisoscoleu (menţionat şi mai sus).  Acesta era apreciat  de  Mihai Eminescu (revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui) care afirma că: “Metoda de predare a  Domnului  Hrisoscoleu  e  demnă  de  toată  lauda”7. Datorită  meritelor  sale,  Hrisoscoleu  devine  Secretarul Comitetului Şcolar ce verifica şi examina condiţiile în care îşi  desfăşurau  activitatea  învăţătorii  din  comunele 
1Ibidem.
2Ibidem.
3Aurel Zugravu ş.a. - op. cit, p. 244.
4 Nicolae Isar -  Istoria modernă a românilor.  Edificarea Statului Naţional  
(1848-1866), Editura Universităţii Bucureşti, 2002, pp. 348-360.
5Constantin Şerban - op. cit., p. 243.
6Lahovary  Gheorghe  şi  colaboratorii  -  Marele  dicţionar  geografic  al  
României, Bucureşti, 1902, pp. 723-724.
7Mihai Eminescu - Scrieri pedagogice, Edit. “Junimea”, Iaşi, 1977, p. 81.

judeţului8.În  anii  1850-1864  numărul  absolvenţilor  de  la Şcoala de băieţi nr. 1 din Vaslui era de 1.485 de elevi, la o  medie  anuală  de  92  de  elevi  pe  an.  Între  1864-1934 Şcoala a avut un număr de 14.464 de absolvenţi. Dintre aceştia jumătate urmau şi cursurile secundare.Amintim  pe  unii  absolvenţi  marcanţi  ai  Şcolii publice  nr.  1  de  băieţi  Vaslui,  cum  ar  fi:   N.  Batîr (promoţia 1877), Gh. Petala ( promoţia 1877), generalul Ion Răşcanu ( promoţia 1882, viitor primar al oraşului, ministru  şi  senator),  L.  Chihodariu  (secretar  de  stat  – promoţia 1877), George G. Mironescu ( viitor Preşedinte al Consiliului de Miniştri, promoţia 1883 cu nota 10) etc.9.Un moment  important în evoluţia învăţământului vasluian îl  constituie inspecţiile efectuate,  în anii 1875-1876,  de  revizorul şcolar,  Mihai Eminescu, în oraşul şi judeţul Vaslui. Marele poet fusese numit încă de la  1 iulie 1875  de  Ministerul  Cultelor  şi  Instrucţiunii  Publice, condus  de  Titu  Maiorescu,  în  funcţia  de  revizor  şcolar pentru  judeţele Iaşi şi Vaslui10.  Încă din august 1875, el porni pe drumurile de ţară, în trăsură sau căruţă, cum i-a fost la îndemână, să viziteze şcolile din judeţul Vaslui, în vederea  reorganizării  învăţământului  primar.  Impresia  
generală pe care i-o făcură aceste şcoli fu rea. Frecvenţa  
redusă  a  elevilor,  abuzurile  primarilor,  sărăcia  şi  
mortalitatea ţăranului,  silit  să  presteze munci  în natură  
spre a acoperi  vechile  datorii,  toate  acestea  îl  făcură să  
creadă că şcoala devenise un lucru de prisos”11.Eminescu  rămâne  în  această  funcţie  o  perioadă scurtă,   până  la  4  iulie  1876.  El  iniţiază  unele  acţiuni pentru bunul mers al şcolilor  vasluiene şi  inspectează următoarele  unităţi  de  învăţământ   din  judeţ:  Şcoala primară nr. 1 de băieţi din Vaslui, Şcoala primară de fete din  Vaslui,  Şcoala  din  Şurăneşti,  Ţibăneşti,  Butucărie, Laza, Hârşova, Poieneşti-Floreşti, Rediu, Brodoc, Puşcaşi, Bălteni,  Mărăşeni,  Rafaila,  Deleşti,  Băleşti,  Bârzeşti, Codăeşti, Gârceni şi Lipovăţ12.Interesantă este părerea lui Eminescu despre cele văzute,  pe  care   o  redăm  în  continuare:  “Impresia  
generală  pe  care  mi-au  făcut-o  şcolile  rurale  din  acest  
judeţ  a  fost  rea.  Pretutindeni,  frecvenţa  mică  şi  incuria  
administrativă  mare,  pretutindeni  sărăcia  muncitorului  
agricol, mortalitatea, adesea înspăimântătoare, greutăţile  
publice  şi  angajamentele  de  muncă  născute  din  aceste 
greutăţi aproape insurmontabile”. În final,  prezentăm cele înscrise  de  poet  în  raportul  220  din  activitatea  sa  de inspector la Vaslui: “La inspecţia făcută la 26 aprilie 1876  
şcolilor urbane din Vaslui, am constatat la şcoala de băieţi  
un mers regulat de dezvoltare. Metoda de predare a d-lui  
Hrisoscoleu (clasa  a patra)  e  demnă de toată lauda.  La  
celelalte clase nu poate fi atât de metodic, dar cu destulă  
aptitudine şi sârguinţă, promit rezultate satisfăcătoare..13”Mihai   Eminescu   face şi alte aprecieri interesante 
8Mihai Ciobanu  (coord.)   - op. cit., p. 180.
9Ibidem, p. 183.
10George  Călinescu  -  Viaţa  lui  Mihai  Eminescu, Edit.  Pentru  Literatură, 
Bucureşti, 1964, p. 206.
11Ibidem, p. 208-209.
12Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., p. 510 .   
13Mihai Eminescu - op. cit., p. 17.

sociomania

decembrie 201122 



despre şcolile din judeţ.“ În împrejurările (acestea n.n.) şcolile  din  judeţul  Vaslui  sunt  cele  mai  bune  posibile, precum lumea lui Leibniz cu toată miseria şi nimicnicia ei vădită, este cea mai bună lume posibilă, căci posibilitatea şi  existenţa  sunt  identice  şi  ceea ce  este  posibil  există. Precum soarele stă locului de milioane de ani, oricare ar fi  fost  părerile  omeneşti,  fie  geocentriste,  fie heliocentriste,  tot  astfel  părerile  oamenilor nu schimbă nimic  din  mersul  firesc,  material  al  lucrului.  Părinţi 
miseri şi viţioşi, copii goi şi bolnavi, învăţători ignoranţi şi 
rău  plătiţi,  administratori  superficiali,  toate  acestea îngreuiate  de  creşterea  impozitelor,  menite  a  hrăni această  stare  de  lucruri,  nu  sunt  condiţiunile  normale pentru şcoli bune... Şcoala va fi bună, când popa va fi bun,  
darea  mică,  subprefecţii  oameni  să  ştie  administraţie,  
finanţe şi economie politică, învăţătorii pedagogi, pe când  
va fi  şcoala- şcoală, statul- stat şi omul- om, precum e în  
toată lumea, iar nu ca la noi adică la nimeni”1.În  anul  şcolar  1879-1880  în  Vaslui  apare  prima clasă  de  gimnaziu,  fapt  care  va  încuraja  autorităţile  în iniţiativa  de a avea un Gimnaziu sau Liceu cu un  curs inferior în oraş. Acest lucru se va realiza peste câţiva ani. Dar  până  atunci   creşte  numărul  instituţiilor  şcolare primare, întrucât în februarie 1887 se înfiinţează Şcoala primară nr. 2 de băieţi, iar în 1889 Şcoala primară nr. 2 de fete2. La 1 septembrie 1890 are loc un nou eveniment foarte  important  în  procesul  de  învăţământ  din  Vaslui, prin înfiinţarea Gimnaziului real Mihai Kogălniceanu cu patru  clase  de  studiu.  Aici  avem  profesori  şi  directori remarcabili  precum:  Constantin  Calmuschi  (profesor  şi director),  Alexandru Nicolau  (1893),  Grigore Mălinescu (1895),  N.  Gădei  (1897),  Ion  Cheţanu (1900),  Spiridon Popescu (va publica la „Viaţa Românească”) etc.3.În 1898, Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice condus de  Spiru Haret, emite  o serie de legi importante pentru învăţământul românesc cum au fost cele din 1898 –  “Legea  învăţământului  public”  şi  1899  –  “Legea învăţământului profesional”. O consecinţă a acestor legi a fost apariţia în 1898 la Vaslui a Şcolii profesionale de fete, iar la 1904 se înfiinţează  “Şcoala inferioară de meserii Vaslui”4.După  prezentarea  instituţiilor  de  învăţământ, considerăm  că  este interesant  de amintit localurile în care aceste şcoli îşi  desfăşurau activitatea. Astfel, în  ce priveşte gimnaziul menţionăm că “la 1 septembrie 1890 s-au deschis cursurile şcolii “Mihai Kogălniceanu” într-o prăvălie  din  strada  Ştefan  cel  Mare,  până  la  Sfântul Dumitru, când gimnaziul avea să se mute într-un loc mai acceptabil”5.  La  15  martie  1891  începe  construcţia noului local  pentru Gimnaziu şi la 1 septembrie 1893 se inaugurează   noua clădire, chiar în prezenţa regelui Carol 
1Ibidem, p. 81.
2Mihai Ciobanu  (coord.) - op. cit., pp. 203-204.
3DJAN Vaslui, Fondul Liceului „ M. Kogălniceanu” , dos. 203/1890,f.16
4Miahi  Ciobanu  ş.a. - op. cit., p. 207.
5Gheorghe  Stănescu  -  Anuarul  comemorativ  al  Liceului  –  Mihail  
Kogălniceanu – din Vaslui pe  anii şcolari 1890-1935, Tipografia, Librăria 
şi legătoria Al. Ocneanu, Vaslui, 1935, p. 9 .

I.  Atât clădirea veche a Liceului Mihail Kogălniceanu  şi fosta  Şcoală  Normală  de  Băieţi,  ambele  construite  în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, sunt “construcţii funcţionale cu arhitectură de tip neoclasic şi eclectic6.În  acelaşi  timp  se  dezvoltă  şi  învăţământul populaţiei  evreieşti  din  Vaslui.  În  1896  se   înfiinţează Şcoala “Asei -Tow”, apoi “Şcoala israelită de fete – Cultura  – din Vaslui”.  Prima avea 4 profesori şi 160 de elevi.  În fruntea sa erau  personalităţi de marcă a intelectualităţii evreieşti,  precum :  Albert  Spaier  şi  M.  Braunstein-Mebasan, Lucreţia Constant.  Primii doi au studiat şi în străinătate, cu doctorate la Berlin şi Sorbona.Şcoala israelito-română “Asei-Tow” se  afirmă şi  la începutul  secolului  XX,  înfiinţându-se  în  1907,  o  clasă gimnazială  cu  predare   în  limba  română   şi  în  limba ebraică7.  Concomitent  la  Vaslui  erau   trei  azile confesionale  (cu  trei  profesori)  şi  o  “grădină  cu  33  de copii”8.  În  ce  priveşte  celelalte  instituţii  culturale, prezentăm   unele  aspecte  despre   micile  biblioteci  şi personalităţile culturale născute pe  aceste meleaguri în secolul al XIX-lea.Desigur, primele biblioteci se găsesc în vechile case boiereşti,  existente  în  târgul  Vaslui,  aparţinând  unor ilustre familii care au condus destinele Moldovei. Se pare că locuinţa  familiei Ghica-Şubin din apropierea bisericii vechi a oraşului, avea o încăpere destinată bibliotecii cu operele  clasicilor  literaturii  franceze,  germane  şi  ruse. Cuprindea  şi  dicţionarele  enciclopedice  apărute  la începutul secolului al XIX-lea9.O altă bibliotecă era în frumosul edificiu ridicat de familia  Mavrocordat  la  1892,  cunoscut  sub  numele  de Palatul  Mavrocordat.  Aici  găsim  cărţi  remarcabile  din literatura română şi universală  la modă,  în  acea vreme. În acest veac,  la Vaslui  nu erau însă  biblioteci publice. Primele biblioteci, aşadar, apar  întâi pe lângă şcolile din oraş. Astfel,  Şcoala primară nr. 1 avea un fond de carte provenit  din  donaţia  boierilor  luminaţi  şi  a  dascălilor devotaţi şcolii. Învăţătorul Grigore Hrisoscoleu, directorul Şcolii   primare  nr.  1  de  băieţi  din  Vaslui  (1861-1876), prin achiziţiile de cărţi şi publicaţii,  pune bazele primei biblioteci   pe  lângă  şcoala  unde  funcţiona.  Încă  308 volume  se  adăugau,  conform  actului  din  22  noiembrie 1861, “bibliotecii şcolare publice din Vaslui”10.A  doua  bibliotecă  este  cea  a   Liceului  “Mihail Kogălniceanu”  din Vaslui. Primii directori, Ştefan Severin şi  Constantin  Calmuschi   ai  Gimnaziului,   înfiinţează biblioteca şcolii   la  8 noiembrie 1892.  În  acelaşi  an,  se achiziţionează  pentru  bibliotecă,  patru  dicţionare “francezo-române”  cu  suma  de  opt  lei.  La  începutul activităţii  Gimnaziului,  conducerea  şi  autorităţile  locale pun  problema  strângerii  de  fonduri  pentru  procurarea materialului   didactic.     De aceea,   în   decembrie   1891, 
6Maria Popa - Monumente istorice din Judeţul Vaslui, în “A.M.M., Vaslui”, 
vol. XV-XX, partea a II-a, 1993-1998, Vaslui, p. 383.
7Liviu  Rotman  -  Şcoala  israelito-română  (1851-1914), Edit.  Hasefer, 
Bucureşti, 1999, p. 284.
8Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., p 205.
9Ibidem, p. 345.
10Mihai Ciobanu (coord.) - op. cit., p. 246 .
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autorităţile  în  frunte  cu  primarul  oraşului,  C.  State  şi prefectul  Judeţului,  Panaite  Donici,  organizează  un  bal. Banii  strânşi  cu  acest  prilej,  au  fost  donaţi  bibliotecii Gimnaziului. Cu suma de 1.200 de lei s-au procurat cărţi şi  hărţi  pentru  bibliotecă.  Astăzi,  biblioteca  Liceului „Mihail  Kogălniceanu” are peste  28.000 de volume,  cea mai veche carte este  Viaţa Sfinţilor, scrisă în chirilică, în 1813. În  concluzie,  după  prezentarea  succintă  a  vieţii şcolare, culturale şi religioase,  afirmăm că  în veacul al XIX-lea,   oraşul  Vaslui  cunoaşte  un  proces   lent  de modernizare.  Într-adevăr,  credem  că  atât  societatea românească,  în  general,  dar  mai  ales  oraşul  Vaslui,  în secolul  al  XIX-lea  cunoaşte  semnele  vizibile  ale modernizării, dar considerăm că era un oraş, departe de termenul  de modern.  La  fel  ca   societatea românească, Vasluiul, nu va reuşi în  secolului al XIX-lea să parcurgă în mod  integral   prima   revoluţie   industrială.   Desigur,   la 

Vaslui  avem acum elite  care  putem spune  că  fac  parte dintr-o  lume  modernă,  dar  exista  şi  o  pătură  agrară extrem  de  săracă  şi  de  înapoiată,  ce   la  1907  devasta localitatea, ca în epoca medievală. Avem manufacturi, dar avem  şi  proprietari  ai  vetrei  târgului,  avem  practic  o combinaţie  între  arhaic  şi  modern,  între  Orient  şi Occident, de fapt avem ceea ce întâlnim la nivelul întregii Românii, o lume în schimbare, într-o transformare rapidă la  nivelul  elitelor,  dar  într-o  schimbare  lentă  la  nivelul populaţiei,  care  nu  va  reuşi  să  se  adapteze  la  noile realităţi  moderne.  În  cadrul  acestor  schimbări învăţământul şi  viaţa spirituală ocupă un loc aparte,  cu şcoli  de  referinţă  ca  Gimanaziul  M.  Kogălniceanu   şi biserici remarcabile, cum era Biserica Sf. Ioan, ctitorită de Ştefan cel Mare. Acesta este Vasluiul la nivelul secolului XIX, o mare sau mai degrabă o mică Românie, un oraş în care  noul  se  întâlneşte  cu  vechiul,  un  oraş  în  care modernismul  pătrunde  lent.
l

Nicolae Ionescu

Nicolae Ionescu s-a născut  la 16 
octombrie 1953, în municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova. Şcoala primară şi 
gimnazială  le-a urmat în comuna 
Dărmăneşti, judeţul Dâmboviţa, iar cele 
medii la Liceul „I. L. Caragiale” Ploieşti. 

A absolvit, mai întâi, Facultatea de 
Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic 
de 3 ani din  Târgu-Mureş, în 1975, apoi 
Facultatea de Istorie – Filosofie a 
Universităţii „ Al. I. Cuza”-Iaşi, în 1978.  

A debutat în învăţământ la Şcoala 
Bahnari - oraşul Vaslui, la 1 septembrie 
1975, fiind  repartizat prin dispoziţie 
ministerială, unde a funcţionat  până la 1 
septembrie 1978. 

În anul şcolar 1978-1979 a fost 
detaşat în interesul învăţământului la 
Liceul Industrial Agricol Negreşti. 
Începând cu  anul şcolar 1979-1980, pe 
bază de concurs, a fost transferat la Liceul 
Industrial nr.1 unde a funcţionat până în 
anul 1995.   

De la 1 septembrie 1995, s-a 
titularizat, prin concurs de cunoştinţe, la 
Liceul „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui. 

În perioadele 1 ianuarie 1991 - 
1 septembrie 2005 şi 1 septembrie - 12 
octombrie 2009 a funcţionat ca inspector 
de istorie - ştiinţe socio-umane la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. Între 
anii 1999-2003 a urmat studiile doctorale 
ale Facultăţii de Istorie din cadrul 
Universităţii „Al. I. Cuza”Iaşi, susţinându-şi 
teza la 28 septembrie 2003, cu tema 
„Moldova în anii 1944-1947” (conducător 
ştiinţific, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei), 
pe care a şi publicat- o în 2005.  

Prezenţă activă în viaţa liceului  şi a 
urbei, prin organizarea sau susţinerea 
diferitelor manifestări cultural-ştiinţifice 
pentru elevi, profesorul Nicolae Ionescu 
s-a remarcat prin multitudinea 
preocupărilor intelectuale, fără a neglija 
propria-i perfecţionare. În acest sens, a 
urmat diferite cursuri de formare 
continuă, organizate de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Casa Corpului 
Didactic Vaslui. Dintre acestea, 
menţionăm: cursuri de Istoria 
comunismului  la Şcoala de vară de la 
Sighet, de Istoria Holocaustului la Paris - 
aprilie 2011, de management educaţional, 
de iniţiere IT şi utilizare AEL, de promovare 
a valorilor culturale româneşti în contextul 
globalizării, de pedagogie şi patrimoniu 
etc.

Profesorul Nicolae Ionescu este 
autor de cărţi şi a publicat în presa locală 
aspecte interesante din istoria 
învăţământului  şi a vieţii social - 
economice din Vaslui. Dintre lucrările 
publicate menţionăm:
• Elemente de istorie şi geografie locală  
din judeţul Vaslui, Editura Macarie, 
Târgovişte,2000 ( în colaborare)
• Îndrumător pentru predarea religiei în  
şcoală, Editura Piar, Vaslui, 2001 (în 
colaborare)
• Mic îndreptar  de bună comportare, 
Editura  Odeon, Vaslui, 2002 (în colabo-
rare)
• Florile vieţii - copiii,   Editura Junimea, 
Iaşi, 2003, (în colaborare)
• Ion Mancaş, Nicolae Ionescu, Vasluienii  
în Războiul de Independenţă din  anii 1877-
1848, Editura Sfera, Bârlad, 2007.

• Monografia Liceului Mihail Kogălni-
ceanu,  Editura Pim, Iaşi, 2011, în colabo-
rare cu profesorul Marin Moronescu etc.
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Designul cercetării – ipoteze
IPOTEZA GENERALĂ 1Vor exista diferenţe între subiecţi în funcţie de variabilele gen biologic şi mediu de provenienţă în ceea ce priveşte orientarea spre un anumit tip de interes profesional.

Ipoteza de cercetare 1Tipul de personalitate întreprinzător va fi întâlnit mai frecvent la adolescenţi decât la celelalte tipuri, indiferent de  genul biologic sau de mediul de provenienţă al subiecţilor. 
Ipoteza de cercetare 2Există diferenţe semnificative între subiecţii de gen feminin şi cei de genul masculin în ceea ce priveşte orientarea  spre tipul de personalitate social, în sensul că fetele vor manifesta mai mult decât băieţii acest tip de personalitate. 
Ipoteza de cercetare 3Există diferenţe semnificative între subiecţii din mediul rural şi cei din mediul urban în ceea ce priveşte orientarea spre tipul de personalitate întreprinzător, în sensul că adolescenţii proveniţi din mediul urban vor manifesta mai mult acest tip decât subiecţii proveniţi din mediul rural.

IPOTEZA GENERALĂ 2Vor exista diferenţe între subiecţi în funcţie de variabilele gen biologic şi mediul de provenienţă în ceea ce priveşte  orientarea spre tipurile de inteligenţe multiple.
Ipoteza de cercetare 4 Există diferenţe semnificative de gen biologic  cu privire la tipul de aptitudini,  inteligenţă,  în sensul că fetele vor  manifesta aptitudini specific feminine (corespunzătoare inteligenţei linvgistic-verbale şi interpersonale), în timp ce băieţii vor manifesta aptitudini specific masculine (corespunzătoare inteligenţei logico-matematice şi spaţial-vizuale). 
Ipoteza de cercetare 5 Nu se vor înregistra diferenţe semnificative în funcţie de variabila mediu de provenienţă cu privire la manifestarea  tipurilor de inteligenţe multiple între adolescenţii din mediul urban şi cei din mediul rural.
Ipoteza de cercetare 6Se vor înregistra diferite corelaţii între tipurile de interese profesionale şi inteligenţele multiple.

Alegerea lotului de subiecţi Pentru verificarea ipotezelor, a fost examinat un lot de  90 de subiecţi cu vârsta între 15 şi 19 ani, 57 fete şi 33 băieţi, elevi ai  Grupului Şcolar Industrial ,,Nicolae Iorga” Negreşti.
Variabile

Variabile şi planuri experimentale
• S-a utilizat un plan de cercetare factorial de tipul 2x2 cu  două  variabile independente (V.I.) invocate cu câte două grade de intensitate. 
Variabile independente
• V.I. 1. genul biologic – masculin / feminin
•  V.I. 2. mediul de provenienţă – urban / rural
•  V.D. – Tipul de personalitate în funcţie de interesele profesionale (cele şase tipuri propuse de Holland – tipul realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător şi convenţional)

•  Tipul  de  inteligenţă,  în funcţie de cele opt  tipuri  de inteligenţe  multiple  propuse  de  Gardner  (inteligenţa lingvistico-verbală,  logico-matematică,  spaţial-vizuală, corporal-kinestezică, naturalistă, ritmică, interpersonală, intrapersonală). 
Instrumente utilizate pentru operaţionalizarea variabilelorChestionarul HollandChestionarul elaborat de H. Gardner
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 Demersul investigaţiei s-a realizat pe parcursul mai multor etape.

Prima etapă Realizarea planului de cercetare şi selectarea instrumentelor de măsură
A doua etapăConstituirea grupelor de subiecţi şi aplicarea instrumentelor pentru culegerea datelor

A treia etapăPrelucrarea şi interpretarea rezultatelor adunate cu ajutorul chestionarelor
A patra etapăRedactarea concluziiilor finale, a discuţiilor  și enunţarea limitelor

Prezentarea, analiza şi interpretarea datelor
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Distribuţia subiecţilor în funcţie de tipurile de inteligenţă Gardner

Tipurile de inteligenţă în funcţie de genul biologic al subiecţilor. Corelaţii 
În ultima parte a prelucrărilor statistice s-au realizat corelaţii între tipurile de personalitate şi tipurile 
de inteligenţă. 

Corelaţia r Prag de semnificaţie
Tip de P social – inteligenţă logico-matematică ,271 ,010
Tip de P social – inteligenţă spaţial-vizuală ,217 ,040
Tip de P social – inteligenţă naturalistă ,446 ,000
Tip de P social – inteligenţă intrapersonală ,230 ,030
Tip de P artistic – inteligenţă ritmică ,375 ,000
Tip de P artistic – inteligenţă lingvistică-verbală ,353 ,001
Tip de P artistic – inteligenţă matematică ,219 ,038
Tip de P artistic – inteligenţă naturalistă ,245 ,020
Tip de P artistic – inteligenţă corporal – kinestezică ,368 ,000
Tip de P artistic – inteligenţă intrapersonală ,262 0.01

l

Mioara Vieru
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eşi  dezbătută  din  timpuri  îndepărtate,  istoria canonului  încă  mai  suscită  interes  din  partea anumitor  cercetători  contemporani1.  Termenul „canon” este împrumutat din limba greacă,  având două sensuri:  unul  propriu,  însemnând  „trestie”,  „stuf”2 sau „măsurătoare”3 şi  unul figurat de „regulă”,  „normă”4 sau „dogmă bisericească”5. Cu sensul de „normă”, „îndreptar”, canonul  este  aplicat  în  Noul  Testament  învăţăturii creştine în ansamblul ei (II Cor. 10, 13; 15, 15-16; Gal. 6,  16). Acelaşi înţeles îl găsim şi în scrierile Sfinţilor Părinţi6. Tot  dintr-o  perspectivă  figurată,  „canonul”  poate  avea conotaţia şi  de pedeapsă dată de Biserică la încălcarea unei reguli.Începând din secolul al IV-lea termenul mai sus menţionat  a  fost  folosit  de  către  creştini  pentru  a desemna o listă  autoritară  de cărţi  din  Vechiul  şi  Noul Testament; au existat încă demult diferenţe de opinie cu privire la cărţile care ar trebui să fie incluse în Vechiul Testament;  încă  înainte  de  era  creştină  samaritenii  au respins  toate  cărţile  Vechiului  Testament,  cu  excepţia Pentateuhului7. Condiţia  pentru  ca  o  carte  să  facă  parte  din Canonul Vechiului sau Noului Testament nu este doar ca să fie o carte antică, informativă şi folositoare, carte care să fi  fost  citită şi  preţuită de poporul  lui  Dumnezeu,  ci condiţia  este  să  aibă  autoritatea  lui  Dumnezeu  pentru 
1Pr. prof. Mircea Chialda, Cărţile anaginoscomena ale Vechiului  
Testament în Biserica Ortodoxă, în „Ortodoxia”, anul XIV, nr. 4, octombrie-decembrie, Bucureşti, 1962; drd. Emilian Corniţescu, 
Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean  
Calvin, în  „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXI, nr. 3-4, Bucureşti, 1969; diac. asistent Ion Bria, Sfânta Scriptură şi Tradiţia. Consideraţii  
generale, în „Studii Teologice, seria a II-a, anul XXII, nr. 5-6, Bucureşti, 1970”; pr. prof. Vasile Mihoc, Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi  
văzute din punct de vedere ortodox, în „Ortodoxia”, anul XLVIII, nr. 1-2, ianuarie-iunie, Bucureşti, 1997;  ş.a.2Dicţionar biblic, traducere din limba franceză de Constantin Moisa, vol. I, A-H, prefaţă la prima ediţie în limba franceză de Rene Pache, prefaţă la ediţia revizuită de Alfred Keun, Bucureşti, 1995, p. 198, voce: canon.3Pr. prof. Petre Semen, Introducere în teologia biblică a Vechiului  
Testament, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iaşi, 2008, p. 26; Idem, Aşteptând 
mântuirea, carte tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 74-158.4Dicţionar biblic, ed. J. D. Douglas, J. N. Birdsall, J. W. Meiklejohn, ş. a., Oradea, 2008, p. 185, voce: canon. Alături de acest dicţionar am cercetat şi o altă ediţie, editat de acelaşi colectiv de autori: Ibidem,  1995, p. 185-190, sub aceeaşi voce: canon.5Dicţionarul Explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, 1998, p. 132, voce: canon.                      6Pr. prof. Mircea Chialda, op. cit., p. 490.7Dicţionar biblic, 2008, p. 185, voce: canon.

afirmaţiile  pe  care  le  face.  Dumnezeu  a  vorbit  prin autorul uman al cărţii pentru a-i învăţa pe oameni ce să creadă şi cum să se comporte. Nu este doar scrierea unei revelaţii, ci este forma scrisă şi permanentă a revelaţiei. Acesta  este  lucrul  pe  care-l  înţelegem când spunem că Biblia  este  „inspirată”  şi  inspiraţia  este  aceea care  face cărţile  Bibliei  să  fie  diferite  de  orice  alte  cărţi8.  O  altă condiţie  o  constituie  faptul  că  trebuie  să  fie  primită  şi folosită  de  toţi  creştinii  pe  baza  recunoaşterii canonicităţii  ei  de  către  autoritatea  bisericească competentă9.  Cărţile  pe  care  Biserica  le  recunoaşte canonice formează o „colecţie”,  cum o numeşte Eusebiu de Cezareea, cu o autoritate deplină, sau „canonul biblic”, care  cuprinde  adevărul  revelat  de  Dumnezeu  prin aghiografi10.  Caracterul  inspirat  al  Sfintei  Scripturi întemeiază şi canonicitatea ei11. 

8Diac. asistent Ion Bria, op. cit., p.  392-397;  vezi şi drd. Emilian Corniţescu, op. cit. p. 198.9Drd. Emilian Corniţescu, op. cit. p. 198.10Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, în „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, vol. XIII, carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, traducere, studiu, note şi comentarii de Pr. Prof. T. Bodogae, Editura „Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române”, Bucureşti, 1987, p. 114; întâmplător sau nu, citind această carte pentru o lucrare de seminar am constatat că unele informaţii sunt utile şi pentru această lucrare (văzând şi în trimiterile altor cercetători), de aceea am folosit-o.11Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 23.
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Despre o istorie propriu-zisă a formării  canonului Vechiului Testament nu se poate vorbi pentru că nu există informaţii  în acest  sens,  dar se poate deduce că iudeii, după criterii foarte precise, au selectat cărţile cu caracter inspirat.  Cartea Sfântă  aminteşte de astfel  de  etape ale colecţionării  unor  astfel  de  texte  sacre  cum  a  fost,  de pildă, Decalogul (Ieşirea 20, 1-17)1.Canonul  Vechiului  Testament  a  fost  încheiat înainte de începutul Creştinismului; s-a ajuns la concluzia că încheierea canonului Vechiului Testament în iudaism a avut loc la o dată mult mai timpurie decât cea presupusă în mod uzual (nu mai puţin decât 250 ani mai devreme decât data  acceptată în mod curent), anume anul 90 d. Hr2. Mântuitorul Hristos confirmă canonul evreilor „drept o colecţie normativă, la care nu adaugă şi din care nu  îndepărtează nimic”. Iisus Hristos recunoaşte autoritatea divină a Vechiului Testament (Matei 4, 4-10; 21, 12; 22, 29; Marcu 12, 24, 29), spunând că acesta cuprinde cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 10, 35). Mărturia Noului Tetament privind canonul vechitestamentar are o înaltă valore teologică, pe lângă cea istorică3.În Sinodul de la Laodiceea (360), în canonul 59, se face distincţie clară între „cărţile canonice”  şi cele „necanonice”. Sfântul Athanasie cel Mare împarte cărţile Vechiului Testament4 în trei categorii: canonice, necanonice şi apocrife. Şi alţi scriitori bisericeşti au făcut 
1Pr. prof. Petre Semen, op. cit. p. 28.2Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 24.3Ibidem, p. 25.4Această informaţie despre împărţirea realizată de Sfântul Athanasie cel Mare o întâlnim într-o epistolă a sa din anul 367, confirmată de Sinoadele Trulan şi VII ecumenic (787).

o  strică  deosebire  între  cărţile  canonice  şi  cele necanonice, cum ar fi de pildă Sfântul Epifanie al Ciprului († 403), Leonţiu  de  Bizanţ,  Sfântul  Ioan  Damaschinul  († 754), Fericitul Ieronim († 420)5.În Apus, Fericitul Augustin a numărat între cărţile canonice şi unele scrisori din grupul „celor bune de citit”6. Sinoadele locale de la Hippo (393) şi Cartagina (397 şi 419) au confirmat lista cărţilor canonice aşa cum o stabilise Fericitul Augustin. Această atitudine a predominat în Apus şi a fost sancţionată definitiv în Biserica Romano-catolică printr-o hotărâre a Conciliului Tridentin (1546)7.Protestantismul a revenit la canonul cu numai cele 39 de cărţi sfinte pentru Vechiul Testament. El a căzut, însă, într-o extremă opusă celei romano-catolicismului prin aceea că în protestantism s-a ajuns la negarea oricărei valori a acestor cărţi şi chiar la excluderea lor din ediţiile Bibliei8.În ceea ce priveşte poziţia ortodoxă faţă de cărţile 
anaghinoscomena, aceasta socoteşte drept canonică şi pe unele dintre cărţile amintite anterior9. Această atitudine, străină de tradiţia ortodoxă, se explică prin râvna lui Dositei în combaterea mărturisirii calvinizante a lui Chiril Lucaris (1692)10. În Cartea de învăţătură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, Biserica Ortodoxă Română şi-a precizat în mod oficial atitudinea faţă de cărţle 
anaghinoscomena: nu există decât 39 de cărţi canonice ale Vechiului Testament, iar despre cărţile amintite anterior se spune că: „Biserica, socotindu-se folositoare şi ziditoare de suflet le-a recomandat spre citire catehu-menilor”. Sunt înşirate apoi cele 10 cărţi anaghinos-
comena şi adaosurile necanonice la unele scrieri vechitestamentare11.Pentru  a  conchide,  canonul  biblic  este  rezultatul recunoaşterii de către Biserică a caracterului inspirat al diferitelor cărţi ale Sfintei Scripturi12. În ceea ce priveşte extensiunea canonului biblic şi atitudinea faţă de cărţile 
anaghinoscomena,  Biserica  Ortodoxă  a  păstrat  cu fidelitate linia celei mai bune tradiţii patristice13.  Istoria canonului biblic demonstrează în modul cel mai elocvent rolul Bisericii şi al Tradiţiei la naşterea Sfintei Scripturi14.
5Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 26-27. În cazul cărţilor canonice, Sfântul Athanasie cel Mare a numărat şi pe cele două necanonice (Baruh şi Epistola lui Ieremia); referitor la cărţile necanonice le socoteşte, pe linia Tradiţiei, „bune de citit”.6Pr. prof. Mircea Chialda, op. cit., p. 516. Dintre scrisorile care fac parte din categoria celor bune de citit ale Fericitului Augustin amintesc: Tobit, 
Iudit, I şi II Macabei, Înţelepciunea lui Isus Sirah şi Înţelepciunea lui 
Solomon7Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 27. Biserica Romano-catolică a păstrat de la început pentru Vechiul Testament 44 de cărţi canonice, iar pentru Noul Testament canonul este acelaşi ca în Biserica Ortodoxă.8Drd. Emilian Corniţescu, op. cit. p. 200-206.9Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 28.10Pr. prof. Mircea Chialda, op. cit., p. 523; vezi şi drd. Emilian Corniţescu, 
op. cit. p. 200.11Pentru verificarea celor 10 cărţi anaghinoscomena vezi Învăţătura de 
credinţă creştină ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 19-20, iar adaosuri necanonice se găsesc la Pr. prof. Mircea Chialda, op. cit., p. 497.12Pr. prof. Vasile Mihoc, op. cit., p. 28.13Ibidem,  p. 33.14Ibidem, p. 25.
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Povestea  mea  despre  Cosmin 
Vaman  începe cu  mult  timp  înainte  de  a-l 
cunoaște, în urmă cu mai bine de zece ani. 
Atunci  mi-am  început  activitatea  de 
cantautor de muzică folk, fără să am nici cea 
mai  mică  idee  despre  ce  ar  putea  sa 
presupună aceasta.  Tușele  amintirilor  sunt 
estompate  serios,  cronologia  lor  pare 
câteodată de factură suprarealistă – timpul, 
nu-i așa, este o entitate dadaistă. Una dintre 
chestiunile  care  nu  sunt  suspecte  de 
irealitate  a  rămas,  dintr-o  epocă  anume, 
invidia.  Începusem să activăm pe atunci  în 
rândurile  Cenaclului  de  muzică  folk 
Moldavia,  la  Casa de Cultură  Studențească 
din  Iași,  acolo  unde  s-a  lansat  de  altfel 
grupul  umoristic  Divertis.  Lumea  care  se 
perinda  pe  scenă  era  pestriță,  unii  abia 
învățau  primele  acorduri,  alții  erau  pe 
punctul de a-și descoperi calitățile vocale de 
excepție etc. La un moment dat apare din 
neant  un  grup  care  părea  desprins  de 
contextul  de  „poezie  și  profunzime”  al 
cena-clului,  cu un nume neașteptat  –  Fără  
Zahăr. Așa m-am convins încă o dată, dacă 
mai  era  cazul,  că  valorile  noastre,  inclusiv 
poezia,  umorul,  se  redefinesc  într-una.  În 
scurt  timp  am  ajuns  să  închei  programul 
serii  împreună cu grupul  meu,  iar  înaintea 
noastră  cântau  cei  doi,  Bobo  și  Bobi. 
Umorul  lor  spontan,  sincer  și  absolut 
original,  parcă  evitând  orice  premeditare, 
aducea sala într-un extaz pe care nu cred că 
l-am egalat  vreodată.  Când  întâlnești  ceva 
deosebit ești pus în situația de a alege între 
admirație și  invidie,  dar ce mi se pare mie 
fascinant este că nu întotdeauna alegerea îți 
aparține.  Deseori  te  trezești  pur  și  simplu 

trăind un sentiment, sau mai precis fiind trăit de el.
Timpul a trecut, în felul lui bizar, activitățile cenaclului     s-au subțiat, iar noi  

am început sa ne întâlnim, așa cum ne place să spunem, „underground”, în contexte  
mai puțin oficiale. Dar era bine, până când au început să devină și acestea tot mai  
rare. Să fi ajuns pe atunci folkul ieșean la senectute și ramolescență? Greu de spus.

Fapt sigur este că, în anii recenți, fundația  Timpul a început să organizeze 
serile de joi pentru folkiști, iar Vlad Nanie, sufletul acelor întâmplări, a inițiat chiar un  
proiect  numit  „Caravana  de Folk”  (vom aprofunda  subiectul,  sper,  într-un  număr 
viitor).  În  mijlocul  anului  trecut  am  aflat  întâmplător  că,  la  una  dintre  întâlnirile 
noastre „underground”, a apărut Cosmin Vaman, cu un stil  greu de descris,  parcă  
înrudit cu trupa Taxi în text și melodică, dar totuși consistent diferit. Înainte de a trăi 
bucuria întâlnirii față în față cu el, am trăit-o pe cea de a-l cunoaște prin muzica lui.  
Cosmin, pentru că știu că citești chiar acum aceste rânduri, îți mulțumesc. Mi-ai dat 
șansa de a nu retrăi invidia, ci bucuria și admirația în fața unei formule estetice de o  
sinceritate, originalitate și un umor greu de egalat. 

PS (pentru cititorii noștri): îl veți regăsi pe Cosmin în rândurile care urmează,  
precum și  în materialele video de pe discul care însoțește acest al  doilea număr al  
revistei  noastre.  Am  scris  intenționat  „îl  veți  regăsi”,  pentru  că,  întâlnindu-vă  aici 
pentru prima dată cu el, vă veți simți ca și cum îl știați deja, demult. 

                                         (Florin Onică, membru al grupului folk Nu acum)
      

ALEXANDRA  ANDREI: Cosmin,  faci  astăzi  ceea  ce  ţi-ai  
dorit? 

COSMIN  VAMAN: Depinde  la  ce  te  referi.  Fac  astăzi  o mulţime de lucruri care mă fac să mă simt recunoscător şi mândru. Sunt tatăl unui copil de doi ani şi este un copil aşa cum am visat; lucrez într-un loc foarte frumos care e plin de oameni tineri și creativi, cu care mă înţeleg foarte bine. Bănuiesc că întrebarea ta se referă totuşi la muzică. Multă vreme am crezut că nu voi face o carieră din asta. Am avut o perioadă când eram mic, când, dacă mă întreba cineva ce vreau să mă fac când voi fi mare, spuneam că voi  fi  cântăreţ  şi  actor;  după  care  am  vrut  să  mă  fac vânzător  de  discuri  -  erau  pe  atunci  în  mare  vogă magazinele de discuri şi  eram fascinat de oamenii  care 

aveau acces la toate discurile din întreaga lume. Până la urmă am ajuns să lucrez în departamentul de imagine al Universităţii  Cuza,  deci  nu  fac  ceva  legat  de  muzică  la jobul meu „de zi”, deşi se întâmplă adesea să cânt, într-un context sau altul, şi la universitate.Muzica  a  fost  întotdeauna  foarte  importantă pentru mine; am avut de luat o decizie la un moment dat: dacă voi face liceul de muzică sau nu … am ales să fac matematică-informatică  intensiv  fizică,  cumva  la  polul opus. Am continuat totuşi să cânt la mine în baie, sub duş, prin cămin, cu colegii pe holuri; am avut o trupă în liceu cu  care  cântam,  dacă  poţi  să-ţi  imaginezi,  piese  de  la „Green Day”, de la „Iris”. În trupa respectivă eram basist, după  care  am  fost  clăpar  într-o  altă  trupă  pe  nume „Proxim”. În această variantă s-a cântat pentru prima oară 

„Îngerul altcuiva”

Cosmin Vaman
- interviu -
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o piesă de-a mea. Sunt nişte vremuri de care îmi amintesc cu mult drag. Apoi n-am mai scris multă vreme muzică, dar când m-am reapucat am început să pun piese de-ale mele pe internet. N-am avut curaj să le cânt live, în public, până când m-a sunat prietenul nostru comun, Vlad Nanie, care  organiza  pe  atunci  „Caravana  de  Folk”.  Asta  s-a întâmplat acum un an şi jumătate când Vlad m-a invitat să cânt la „Serile  Timpul”,  unde am cântat pentru prima dată în public de unul singur cu chitara piese de-ale mele. M-am  simţit  extraordinar.  Iniţial  crezusem că o să fie un episod pasager, dar nu m-am putut abţine din fericire, şi mai  departe  mi  s-au  întâmplat  o  grămadă  de  lucruri frumoase,  bune: am fost pe la festivaluri,  am început o colaborare cu tine de care sunt foarte mândru,  am    avut cântări, sunt oameni care îmi scriu, care îmi ştiu piesele...  A început să-mi placă să cânt din ce în ce mai mult, aşa că, revenind la  întrebarea  ta,  da,  fac  astăzi  ceea ce  mi-am dorit.
A.A.: După  cum  ai  spus  şi  tu,  ai  fost  anul  acesta  la majoritatea festivalurilor din ţară. De ce te-ai hotărât abia acum?
C.V.: Nu am crezut niciodată că sunt genul de „cântăreţ de festival” , eu întotdeauna am crezut că mă potrivesc cel mai bine în club; comunic mai îndeaproape cu publicul, dar la festival există avantajul de a fi ascultat cu mai mare atenţie.  Am decis  să  merg la  festivaluri  din curiozitate. Am auzit că se întâmplă lucruri interesante acolo,  că ai ocazia să întâlneşti o grămadă de oameni faini, lucru care s-a şi întâmplat, din fericire. Am luat şi premii la unele dintre ele, deci tot binele-i spre bine, ca să zic aşa.
A. A.: Ce premii ai câştigat? 

C. V.: Premiul I la Călăraşi şi la Brăila, Premiul III la Alba-Iulia şi Trofeul la Mediaş. Cel puţin la fel de importante ca aceste premii, pentru mine sunt cele de popularitate pe care le-am primit, formal la Ploieşti şi Mediaş şi informal în mai multe locuri unde am cântat, acolo unde am simţit că oamenii sunt cu sufletul alături de muzica mea.
A.A.: Când a fost primul tău contact cu chitara?

C.V.: Primul contact cu chitara a fost la „Şcoala Populară de  Arte”  din  Bacău,  când  m-a  dus  mama  să  fac  canto. Întâmplarea,  cred,  a  făcut  să  nu dăm de  profesoara de 

canto  ci  de  cea  de  chitară   şi,   deşi   nu   aveam    vârsta  potrivită să pot ţine chitara în braţe, până la urmă m-a acceptat.  Mi-a  plăcut  foarte  mult,  am  primit  cadou  o chitară mică, apoi am primit una mai mare de la un artist pe-atunci celebru. Am făcut patru ani chitară, după care am cântat de unul singur; mai târziu am făcut şi pian timp de trei ani.  Acesta a fost primul contact cu chitara.  Dar uite,  eu sunt la muncă acum, când îmi iei  interviul,  iar ultimul meu contact cu chitara a fost acum patruzeci şi cinci  de  minute  când  repetam  pentru  un  concert  de colinde, am chitara cu mine tot timpul, aşa că îmi e mereu mult mai uşor să îmi amintesc ultimul contact cu ea.
A.A.: Cum iţi vine inspiraţia pentru text şi pentru muzică?

C.V.: Eu nu prea le văd separat, nu pot să scriu gândindu-mă „ce text să pun pentru muzica asta?” sau „ce muzică să pun  pe  text?”.  În  general  trebuie  să  mă  afecteze  ceva foarte tare, ori să vreau să râd de ceva foarte puternic, ori  să iubesc atât de rău încât să nu pot să rezist să nu mă expun atât de „vulgar”, de direct în faţa lumii, să îmi scot interiorul în afară,  aşa cum întorci  o haină „pe dos”,  să arăt  ce  am în  adâncul  sufletului;  oricum trebuie  să  fie ceva care să mă impresioneze, de care să îmi pese foarte tare, fie că în final va rezulta un cântec amuzant, sau unul romantic.
A.A.: Mai ţii minte prima ta piesa compusă? C.V.: Prima piesă pe care am scris-o se cheamă „Îngerul altcuiva”; versurile erau cam aşa: „cineva spunea odată că ai fi prea sus să te mai găsesc / ei bine, nu eşti / astăzi eu sunt prea departe să mă mai iubeşti”. „Iubirea noastră a fost de fapt iubirea mea" acesta era celălalt titlu. Nu o mai cânt pentru că după ceva timp, acum reascultând-o, nu cred că mai sunt eu în piesa aia, parcă nu ar mai fi a mea.
A.A.: Ce ai de gând să faci pe viitor cu muzica ta?

C.V.: Am  de  gând  să  cânt  în  continuare,  să  scriu  în continuare,  dar  mai  ales  să  scriem  şi  să  cântăm  în continuare.  Mă refer la proiectul nostru comun, în care vrem să facem douăzeci de piese legate tematic, ca un fel  de musical-folk, habar nu am cum se cheamă genul, dar vor fi mai multe piese legate tematic între ele, un fel de dialog între noi. 
l

interviu realizat de Alexandra Andrei
A  absolvit

LNI Negrești în 2009.
În prezent este 

studentă în anul I la 
UAIC Iași, Facultatea de 

Psihologie.

decembrie 201134 

4ART



Miercuri, 7 decembrie 2011 - „Șei în flăcări" Mel Brooks şi-a început cariera ca şi comediant. El a găsit o satisfacție mai mare în lucrul în spatele scenei,  devenind scenarist de comedie pentru televiziune.Brooks a trecut mai târziu la film, lucrând ca actor, regizor, scenarist şi producător. Primul film al lui Brooks a fost  Criticul (1963), o satiră animată a cinematografiei ezoterice, care a câştigat un premiu Oscar. Brooks a creat alături  de  Buck  Henry  seria  TV  de  succes  Get  Smart, avându-l  în  rolul  principal  pe  Don Adams,  ca  un agent secret stângaci.  Primul film artistic de lungmetraj al lui Brooks,  The Producers,  a  fost  o  comedie  neagră despre doi parteneri de teatru, care încearcă să creeze în mod deliberat cel mai prost spectacol de pe Broadway. Filmul a fost atât de curajos în satira sa, încât studiourile majore nu s-au atins de el. Brooks  a  găsit  în  sfârşit  un  distribuitor independent, care l-a lansat ca un film de artă. Filmul a primit  un  Oscar  pentru  cel  mai  bun  scenariu  original. Cele două filme cu cel mai mare succces financiar au fost lansate  în  1974:  Blazing  Saddles (co-scris  cu  Richard Pryor, Andrew Bergman, Norman Steinberg şi Alan Uger), şi Young Frankenstein (co-scris cu Gene Wilder).

"Vă mai amintiți zilele când umanitatea râdea de ea  
însăşi? Acest film ne trimite într-o eră mai inocentă, în care  
PC-ul nu reprezenta decât două litere puse una lângă alta. 
Rasismul   din  filmul  acesta  îi  ironizează pe  albi!  Niciun  
negru din film nu joacă un rol negativ. Țăranii americani 
(rednecks) sunt criticați. E un film atât de amuzant, de la  
scena de deschidere cu șina de  cale ferată până la final  
când protagoniștii se îndreaptă spre apus într-o limuzină,  
pentru  că  este  obosit  calul.  Fiecare  personaj  e  unic  şi  
amuzant, de la şeriful negru (acum, e de actualitate acest  
fapt, nu credeți? În 1874 un șerif negru, iar acum, în 2008,  
un președinte negru.), la personajul lui Gene Wilder ... de la  
Hedley Lamarr la Guvernatorul jucat de Mel Brooks. Însă  
să nu o uităm nici pe Madeline Kahn, care, pentru al ei Lili  
Von Shtuup,  a  primit  o  nominalizare  la  micul  Oscar.  Pe  
mine m-a distrat o oră şi 20 de minute şi sper ca şi la voi să  
aibă acelaşi rezultat."  (Bogdan Monoran)

 10-11 decembrie 2011
Cinemaraton „Povești reale în film"

 „Clubul Cinefililor” din Iaşi a organizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe data de 10/11 decembrie, CineMaratonul „Povești reale în film”, în cadrul în căruia s-au  vizionat  următoarele  trei  filme:  Kray (Aleksei Uchitel),  Sophie Scholl – ultimele zile (Eric Rothermund), 
Invictus (Clint Eastwood).
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Miercuri, 14 decembrie 2011
„Tânărul Frankenstein”

Frederick  Frankenstein,  un  renumit  medic  din Statele  Unite,  este  nepotul  celebrului  baron  Victor  von Frankestein,  dar celebritatea numelui  său îl  deranjează, încercând  chiar  să  convingă  lumea  că  numele  său  se pronunță  altfel.  După  ce  va  primi  vizita  lui  Gerhart Falkstein,  care-i  adusese  testamentul  bunicului  său, Frankenstein va lua decizia să meargă la castelul familiei sale  din  Transilvania.  Odată  ajuns  acolo  va  face cunoştință cu frau Blucher (care era un fel de menajeră la castel), Igor, a cărui familie se afla de câteva generații în slujba familiei lui Frankenstein, şi Inga, pe care Falkstein i-o trimisese ca asistentă de laborator, în caz că va dori să-şi  continue  cercetările  acolo.  Printr-un  concurs  de împrejurări  Frankenstein  va  descoperi  laboratorul  şi însemnările bunicului său şi va ceda tentației de a repeta şi el experimentul. Lucrurile nu vor ieşi aşa cum s-ar fi  aşteptat, Igor aducând în loc de creierul unui geniu, un creier anormal.
Http://clubul-cinefililor.blogspot.com/ 

Informații și imagini preluate de pe blogul Clubului 
Cinefililor Iași, cu acordul coordonatoarei clubului, Dana 
Abageru.
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igure  marquante  de  la  vie  parisienne  à  Saint-Germain-des-Près, dans les années ’50, Boris Vian a été  ingénieur,  musicien  de  jazz,  écrivain  étant  surtout l’auteur  des  formes  romanesques  nouvelles,  pleines  de fantaisie  et  de  créations  verbales.  Il  est  issue  de  la bourgeoisie   aisée  et  a  incarné  une  certaine  jeunesse d’après-guerre. Cet écrivain, auteur, chanteur et musicien disparu prématurément, a laissé derrière lui une œuvre moderne  et  insolite,  véritable  patrimoine   dont  les générations suivantes n’ont cessé de s’inspirer.Né dans la région parisienne à Ville-d’Avray le 10 mars  1920,  Boris  Vian  a  été  le  cadet  de  sa  famille grandissant  au  milieu  de  trois  frères  et  sœurs.  Ses parents  ont  élevé  leurs  enfants  dans  une  atmosphère joyeuse ou la culture et le raffinement ont tenu une large place.  Ayant  une  santé  fragile  Boris  a  été  instruit  à domicile par une institutrice particulière.En  ’41,  parallèlement  à  ses  activités  d’ingénieur, Boris Vian a commencé à écrire son premier  ouvrage Les  
cents sonnets qui ne sera pas édité  avant 1984. Passionné par la culture de l’absurde, par l’exploration des exercices intellectuels  les  plus  surréalistes,  Vian  développe  des activités variées comme Le Cercle Legateux.Les premiers textes sous le pseudonyme de Bison Ravi (anagramme de Boris Vian) ou Hugo Hochebuisson, ont été publiés vers les années ’44. Sous le pseudonyme de Bison Ravi il a écrit un poème qui évoque l’interdiction du jazz américain par les Allemands. A cette époque –là, il  s’est  lancé  aussi  dans  l’écriture  de  ses  premières chansons.L’année 1946 est celui de la parution de son plus célèbre roman  L’écume des jours.  C’est à ce moment –là qu’il rencontre le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, piliers du Goths1 littéraire de Saint-Germain-des-Près. Ce roman est le plus beau conte surréaliste d’amour, mélange  alchimique  de  poésie,  fantaisie,  musique, humour, cruauté et tragisme. Colin est un jeune riche qui aime  le  jazz  et  pour  lequel  travailler  pour  gagner  son existence signifie devenir l’égal d’une machine. Dans les poumons de Chloe, sa bien-aimée pousse un nénuphar et seulement  la  présence  d’autres  fleurs  peut  stopper  la maladie. La richesse de Colin se fond et il doit travailler pour  pouvoir  lui  apporter  toujours  des  fleurs.  Dans 
1 Ensemble des personnalités de l’aristocratie, du monde politique, culturel 
considérées de point de vue de leur notoriété.

chaque ligne du roman, Vian nous dit que de l’amour ne s’écrit pas dans le langage de la réalité immédiate mais seulement avec les moyens du fantastique.Quelques  mois  après  la  parution  du  roman 
L’Ecume  des  jours Vian  publie   J’irai  cracher  sur  vos  
tombes, pastiche des romans noirs américains. Il le signe avec  le  pseudonyme  de  Vernon  Sullivan  et  fait  alors passer  Vian  pour  le  traducteur.  L’ouvrage  fait  scandale par son contenu, un tantinet iconoclaste. En  1947  paraît  l’autre  roman  célèbre  de  Vian 
L’Automne à Pékin. Contrairement aux attentes créées par le  titre-piège,  L’Automne  à  Pékin,  ne  fait  ni  le  moindre allusion à la nostalgie de l’automne ou à l’exotique ville chinoise, mais il se constitue comme un roman absurde, destiné aux passionnés de jeux de langage insolites.  La trame, partagée en intrigues obscures, est projetée sur le décor d’un désert imaginaire - intitulé symboliquement Exopotamie - où on construit un chemin de fer, mais sans trains,  qui  ne  mène  nulle  part.  Les  personnages maniaques,  voluptueux  ou  hilaires-un  fonctionnaire obsédé par des calcules, un archéologue qui détruit tout relique  découverte,  un  docteur  qui  compte soigneusement tous les patients tués, etc - sont entraînés dans ce vaste projet sans aucun sens pour la réalisation duquel on détruit autant qu’on construit.Après la guerre, multipliant ses activités, Vian écrit ses premiers spectacles de cabaret. Il se met également à la traduction des romans noirs dont  ceux  de Raymond Chandler  dans  la  série  “Série  noire”,  chez  Gallimard. Parallèlement, il devient rédacteur en chef de Jazz News. De  plus  en  plus,  il  partage  son  temps  entre   ses diverses   occupations  et  délaisse  son  emploi  à  L’Office
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professionnel des industries et commerces du papier et du carton.Peu de domaines littéraires échappent à Vian. Il a commencé à  écrire   des    chansons   dans  les     années auparavant mais l’année ’49 marque son premier succès en la matière avec le titre “C’est le be-bop” interprété par un jeune chanteur fou de jazz.Au  début  des  années  ’50,  Vian  se  consacre beaucoup  au  théâtre,  sa  première  pièce  étant  “L’Équa-rrissage pour tous” qui est montée même en 1950. Avec un rythme textuel  très musical et très syncopé, plus que jamais,  Vian  joue  avec  les  mots  et  les  transforme  en autant  de  notes  au  sein  d’un  ballet  vocal.  C’est  aussi l’année quand paraît un autre roman L’Herbe rouge où il continue à rechercher le monde merveilleux, grotesque et tragique  que  nous  connaissons  de  ses  deux  premiers romans:  L’Ecume des jours et L’Automne à Pékin. L’Herbe  
rouge est avant tout une plongée en subconscient. Wolf, l’inventeur  d’une  étrange  machine  du  temps,  son mécanicien, Saphir Lazuli, et les deux jeunes femmes Lil et  Falavril,  sont  les  personnages  de  cette  tentative  de découvrir le secret qui se trouve dans chacun de nous, ce “ je ne sais quoi” qui te fais désirer vivre.La  même  année,  il  écrit  d’ailleurs  sa  première comédie  musicale,  Gialiano,  puis  en  1951  paraît   Le 
goûter des généraux qui ne sera pas jouée avant 1961 et en 1962, il  connaît le  succès avec  Cinémassacre ou les  
cinquante ans du septième art et  Paris varie ou Fluctuat  
nec mergitur.Après le théâtre, le roman, la poésie et la chanson, Boris Vian commence à s’intéresser à un nouveau genre littéraire:  la  science–fiction,  style  encore  méconnu  en Europe. Ainsi, en 1952, Boris Vian  a intégré le Collège de pataphysique en tant qu'équarrisseur de première classe. Sous ces appellations à la signification obscure, se cache un cercle  de gens étudiant  la pataphysique,  science du virtuel et des solutions imaginaires, concept mis à jour à la fin du XIXème siècle par Alfred Jarry.L’année 1953 est  celui  de la parution d’un autre roman  L’Arrache Cœur qui  se constitue comme l’un des romans les plus puissants et les plus impressionnants sur l’amour maternel. Le roman montre au lecteur le conte de l’amour  d’une  mère  pour  ses  enfants,  un  amour  auto- dévorateur,  sacrificatoire  et  possessif,  rendu  dans  en registre  souvent  surréaliste,  quelquefois  onirique,  mais plusieurs fois avec des accents d’une réalité très vraie. De la même manière,  l’univers mental des enfants,  où tout est possible, prend vie dans ce roman de Boris Vian, qui n’est  moins  bon,  par  le  thème  choisi,  que  L’Ecume  des  
jours. “Boris  Vian  joue  avec  le  langage  comme  il  joue avec le monde. Il  a su créer un univers très particulier, tout  à  la  fois  merveilleux  et  familier.  Dans  cet  univers magique,  les carreaux de fenêtres  repoussent dès  qu’ls sont brisés, les chambres changent de formes, les arbres pleurent quand on les abat, sans que jamais les héros ne manifestent  le  moindre  étonnement  vis-à-vis  de  ces 

phénomènes”1A  partir  de  1954  Boris  Vian  a  commencé  à consacrer  beaucoup de temps à la chanson. Le début de la  guerre de L’Indochine lui  a inspiré  en particulier  un titre aujourd’hui mythique “Le Déserteur”, manifeste anti-militariste.Après le jazz, le roman noir, la science-fiction, Vian a insufflé à son travail un nouveau style venu d’Amérique et  encore  marginal  en  France,  le  rock’n’roll.  Sur  des musiques composées par Alain Goraguer, Michel Legrand et Henri Salvador, Vian écrit des texts souvent drôles et brillantes. A partir de 1956, il a enregistré de nombreux disques chez Philips en tant qu’interprète mais aussi que réalisateur.En 1959, Vian connaît beaucoup de difficultés avec l’adaptation cinématographique de  J’irai cracher sur vos  
tombes, projet dont il sera finalement écarté. En avril , il  fait une ultime apparition au cinéma dans  les  Liaisons  
dangereuses, quelques jour plus tard, le 23 juin, il assiste au visionnage du film  J’irai cracher sur vos tombes mais meurt dès les premières images de cette adaptation dans laquelle il ne se reconnaissait pas.Il laisse un vide énorme dans la vie artistique de l’époque,  mais son empreinte ne cesse de se confirmer depuis. Son œuvre a connu un immense succès posthume dans  les  années   1960-1970,   notamment  pendant    les 
1 P. Deshusses, L. Karlson, P. Thornander, Dix siècles de littérature  
française, Bordas , Paris, 1984, page 308
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événements  de  1968.  Les  jeunes  de  la  nouvelle génération redécouvrent Vian, l’éternel adolescent, dans lequel ils se retrouvent.Par son sens de l’humour mêlé de désespoir, son goût de l’absurde, d’une certaine irrévérence et ses choix frondeurs, Boris Vian est devenu une figure révérée par les plus jeunes générations,  son œuvre étant le résultat d’une totale ouverture d’esprit et d’une pensée libre.
Bibliographie:
H. Baudin, Boris Vian, la poursuite de la vie totale, Ed. Du 

Centurion, Paris, 1965. 
J. Bens, Boris Vian,  Bordas, Paris, 1976. 
P. Deshusses, L. Karlson, P. Thornander, Dix siècles de littérature  

française, Bordas , Paris, 1984.
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Monday to Friday

Start on Broadway,N. 16,It’s drizzling.She needs ESL,No charges,No slants.Syllables and coins sprung from a well.Do little people haunt?Witches repel.Monday to Friday,Chip in and win, Take a brisk spin.Up the bridge.Seven Eleven,
Maggie’s a must,The Evergreen House,Eighteen an hour,Not bad.

Monday to Friday,Spend time on your own,Spell out the date,May has come.17 U.B.C,Right on Pine,Go straight,Turn left,Off to the flights.Halt.The table’s set.The juice is sucked.Saturday has started.The rain has stopped.Monday to Friday.
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Vancouver

Vancouver is a star on the wallA maple in a glassA gentleman sipping latte at the stop.Vancouver is a paper bagA retailer in distrustCollege far-off paths stretching from the past.Vancouver is a totem rising in the rainA pine tree by the beachA painstaking writer on a Sunday.Vancouver is  “no dice” notice on a trainTravelodge and Denny’s A harbour and a flame.Vancouver is my girls waiting for a bikePeeking at granola on the shelf at night.Vancouver is a sneer and a nodA French immersion trendA New Zealand white and a helpful lad.Vancouver is a Barbie-loaded vanA box of odds and endsA ginger jar parkade in the drizzling rain.Vancouver is a thoughtA laminate sailBleacher on the couchA slumber in a tent.Vancouver is a magnetA flag and a bouquetA SIN on my paperApprehension in my head.Vancouver is a star.
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Hey,Calm down.It’s just okay.It’ll take some time.They all have a chance here,Don’t they?Don’t bother about the closet,I needed change.You are stubborn.Hey,We’ll manage,Laugh it off,Remember Ramada?The cultural centre posh?The appalling basement?That’s not us.Do you recall the maze in the gallery?Those snapshots? I know you do.At home,They will adjust.Neat,Warm,Ours.You stubborn,Stop that.

Plenty of stuff about us here,Anyway,Stickers,Crayons,The bunkbed, The couch.How long have I waited there?Holding to your moods,Your ads.Smart people choose, You snarled.Besides,No more shrill sounds,Or crumbs on the rug.Only books,Favourites,Both our cards.Of course, you do.Bizarre.Since when?You’ve mocked my efforts,You’ve always known.Step back, now.Please,Girls, Let’s go.

Off the couch
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mască realizată de

Constantin Gheorghiță Onofrei (IX A)

mască realizată de

Emma Paula Stanciu (IX D)
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Servus! My name is Nick Lillo, I am a Peace Corps 
volunteer,  and  apparently,  I  am  completely 
insane … or so say my colleagues:

“You've left America, to come to Romania, to teach in  
THIS  school  and  …  for  all  this,  you  volunteered?!?  
What, are you crazy?”o  be  clear,  I  believe  I  am  many  things,  but totally  insane  is  not  one  of  them.  By  many measures,  the opinion expressed by several of  my colleagues  is  correct,  I  DID  come  to  a  foreign country,  I  DO  work  in  a  rough  high  school  with many kids that society wishes would simply just go away, and it’s true that the only pay I can expect is a warm,  fuzzy  feeling  in  my  heart  that  I’m  helping better  my  species  on  an  interpersonal  level  (still waiting  on  my  warm  fuzzy  feeling…  I  think  the check might have bounced). However, I also believe that it takes a certain kind of person to volunteer 27 months  of  their  lives  to  work  in  a  disadvantaged area because they simply feel it is the right thing to do. I’m one of those people.I was born in Bergen County, New Jersey on a sleety,  cold  night  in  February,  1988.  I  attended Catholic  school  as  a  kid,  and  was  raised  by wonderful parents who did a great job at instilling a strong  sense  of  right  and  wrong  into  me  (often learning what was wrong by a firm spanking, which I am thankful for). We moved to Maryland after 3rd grade,  and there,  I  began to  attend public  school, where  morals  weren’t  taught  from  the  bible. Looking back on my pre-teenage and teenage years, I  can recognize  several  instances where I  isolated myself from my friends because I either did or did not do something because it conflicted with what I truly believed in my heart was right. I’m no perfect, model  human  being  by  any  stretch  of  the imagination, but when I am (frequently) asked why I decided to join the Peace Corps, I realize that the 

decision stemmed from what I truly, subconsciously believed  was  the  right  thing  to  do.  So,  after  four years of college in sunny Charleston, South Carolina, off to Romania I went.As  aforementioned,  I  work  as  an  English teacher here in Romania.  I  am stationed in Hune-doara, a former steel mill city that has witnessed an exodus of its working-age people looking for work elsewhere in Europe after the mill closed in 2001. To  be  sure,  the  city  has  seen  better  days economically.  In  Hunedoara,  there  are  five  high schools.  My school,  Colegiul  Technic Matei  Corvin, receives  the  students  with  the  lowest  entry-test scores in the city. Looking at the statistics, most of my students have at least  one parent  abroad,  and many have both living elsewhere.  They have been told most of their lives that they’re stupid, and more than a few of my students almost resent the idea of school, thinking of it as useless and boring. I have a lot  of  9th  graders  that  have  never  shown  up  to class…  not  a  single  day.  Many  are  continually disruptive in class and have no respect for authority. Hair-curlingly crude insults in the hallways, and the fistfights that follow them, are common. My director and Peace Corps staff both recognize the difficulty of my assignment.Then, why am I here? What’s the point? To be honest,  I  found  myself  asking  that  question  quite frequently in the beginning of my service. As I stood in front of classes of rowdy, disruptive 9th graders who  knew  absolutely  no  English,  I  felt  frustrated and apathetic. I felt like I could have been anyone, a warm  body  babysitting  these  troubled  youth, because  actually  teaching  anything  was  almost impossible.  Controlling  the  classroom  is  difficult when the students respond to your commands with a  simple,  “…nu”  and  continue  with  their  conver-sations  / notebook-throwing  contests.  However, after a month of this, I began to realize that a select few of my students would respond to my questions with  “Yes”  instead  of  “Da”,  or  would  actually understand  a  bit  of  my  instructions  in  English, negating  the  need for  me  to  repeat  in  Romanian. Some  started  to  ask  me  if,  maybe,  possibly,  they could come after school for more help with English. A few began to come and hang out in my classroom during  the  pauză.  A  girl  with a mental handicap, upon learning that I treated her like every other student and that if she studied she could succeed, ended up with an eight for her semester grade, something that literally caused her to hop around in excitement, telling me it was the highest grade she’d ever received.   What struck me the most was,  when 
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asked to write on slips of paper  what  their  favorite part of the semester was, several students indivi-dually wrote, “you don’t call us names”  and “you treat us like people”.  These small pieces all come together to justify why I’m here. Many  of  my colleagues  work  with  motivated,  well-educated youth, and for them, I’m sure the leaps and bounds the students achieve in their English ability can be considered a tangible way to measure their success as a volunteer. I  don’t have this luxury.  However,  I often reflect on something the Peace Corps Romania country director,  Sheila,  told me. She said that for assignments  like  mine,  I  wouldn’t  be  able  to measure my success as a volunteer by how many English  words  my  students  could  speak.  I  would have to find other ways to measure my success, to see how well I could impact these kids in a different way. I’m still not sure I have an idea of how I’ll do that, or if I’ll ever get the “warm fuzzy feeling” that I’ve  heard  of,  but  if  this  past  semester  is  any indicator, I’ll continue to stay the course and see if I  can become more than a teacher to these kids. 

I’ll continue to try and become a role model, someone  who  respects  and believes  in  them,  and someone they can believe in.
l

Nick Lillo

Nick Lillo s-a 
născut în 
februarie 1988 în 
Oakland NJ, 
SUA.
A studiat științe 
politice și 
geografie la 
College of 
Charleston.
În prezent predă 
engleza ca 
voluntar la 
Colegiul Technic 
„Matei Corvin” 
în Hunedoara.
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mască realizată de

Andreea Petrescu (IX E)
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ohn  Borneman  este  profesor  la  Universitatea Harvard,  şi  se  implică  în  proiecte  privind domenii precum politica Europei de Est şi Centrale, etnografie şi dezvoltare urbană. Nick Fowler, antropolog de marcă se ocupă de proiecte strategice şi de securitate. Ambii autori publică  articolul  Europeanization  în  1997,  în  Annual  
Review of Anthropology.Noţiunea  de  europenizare,  în  sensul  său  cel  mai larg,  desemnează  un  proces  amplu  care  se  manifestă printr-o transmitere a influenţei şi ideii europene asupra statelor din spaţiul comunitar şi domeniilor existente în acestea.  Autorii  (John  Borneman  şi  Nick  Fowler)  încep studiul  printr-o secţiune intitulată  Introduction,  în  care realizează  o  retrospectivă  a  principalelor  aspecte  care dovedesc  în  mod  practic  unitatea  europeană  (steag comun,  mass-media  unică  -  The European,  English SKY, activităţi artistice şi sportive, politică şi lege comune etc.).Se  consideră  că  acest  “proces  accelerat”  este rezultatul  celor  două  Războaie  Mondiale  şi  s-a intensificat  odată  cu  încheierea  Războiului  Rece  dintre SUA  şi  Uniunea  Sovietică.  Pe  măsură  ce  URSS  s-a fărâmiţat  şi  SUA  a  început  să  domine  Noua  Ordine mondială,  Europa şi-a manifestat  din ce în ce mai acut dorinţa de afirmare a unităţii şi importanţei sale pe scena relaţiilor internaţionale, iar pe plan intern, formarea unei structuri  instituţionale  care  să  îi  confere  Uniunii Europene  o  soliditate  sporită.  Astfel,  UE  a  ajuns  la  un nivel de autoritate, care o face sa se îndrepte spre două direcţii  diferite  :  unitatea  (nation-making)  şi  separarea (disparate-parts),  idei  ce  s-ar  suprapune  cu  teoriile federalismului  si  confederalismului.  În  finalul introducerii,  autorii  işi  propun  să  ofere  argumente  din diferite  lucrări,  care  sprijină  ideea  europenizării  şi structurează  de  asemenea  articolul  în  cinci  părţi: 1.Introducerea;  2.Europenizarea  sub  aspect  istoric; 3.Europenizarea sub aspect etnologic;  4.Căile europeni-zării; 5.Concluzii.Din punct  de vedere istoric,  Europa are  doar un trecut comun, şi mai puţin o stabilitate şi o suveranitate a statelor unică. În opinia autorilor, este foarte importantă acea conştiinţă sau identitate europeană, care ia formă în secolele XIV-XV, ca reacţie la declinul creştinismului, apoi evoluează ca politică a unităţii în Europa în secolele XVI-

XVII,  aparând  noţiunea  de  europenism  (care  îngloba valori precum prosperitatea şi libertatea) şi  culminează în secolul XVIII. Treptat apar ideea de stat-naţiune şi conceptul de suveranitate statală. Condiţiile existenţei unui stat sunt: populaţia,  teritoriul,  guvernarea  şi  capacitatea  de  a relaţiona cu alte state. Trecând printr-o serie de schimbări de la Revoluţia franceză, la statul totalitar şi mai apoi la cel democratic în Europa Occidentală, statul-naţiune începe să se suprapu-nă cu ideea de Europa şi formarea acesteia ca o mare en-titate sub impactul europenizării.Se face de asemenea, o analiză din punct de vedere etnologic,  referitoare la indivizi,  culturi  şi  perspectivele lor asupra procesului manifestat de Uniunea Europeană. Astfel, în prima parte a acestei analize, autorii se referă în mod exclusiv  la  stereotipurile  care  stau  la  baza  creării unei identităţi comune europene: piaţa unică, libertatea de a alege, principiul de „mariaj” între naţiuni. Acestea se comportă  ca  un  instrument  în  exprimarea  legăturilor interstatale.  Se  consideră  a  fi  foarte  definitorii  ideea „mariajului” şi implicarea cât mai frecventă a drepturilor omului în discuţie. Se încearcă asemănarea Europei cu o mare familie, unde Germania şi Franţa sunt părinţii (au pus bazele formării UE), Marea Britanie este acea „damă de companie”, care iese mereu în câştig deşi nu se implică decât rar în politica Europei,  Grecia este „fiul  risipitor”, care  ignoră  ideea  de  europenizare,  în  timp  ce,  de exemplu,  Portugalia  este  „cel  ascultător”,  ce  se  supune 
aquis-ului  comunitar.  Mai  există  şi  acele  „rude îndepărtate”, precum Elveţia sau Norvegia, care nu doresc prea curând uniformizarea cu restul statelor europene. Se  observă  însă  în  partea  a  doua  crearea  unei succesiuni  de perspective referitoare la europenizare şi Uniune Europeană. Specialiştii în domeniu consideră că putem  înţelege  aceste  concepte  privindu-le  iniţial  din prisma  a  trei  caracteristici:  studiul  Uniunii  la  nivelul centrului  acesteia,  politic,  apoi examinarea simbolurilor naţionale  a  statelor  membre  şi,  în  fine,  studierea interacţiunii dintre cetaţenii diferitelor culturi şi naţiuni. În acest sens, sub aspectul politic, instituţiile comunitare sunt  privite  ca  fiind  „melting-pots”,  unde  indivizii  işi formează  o  cultură  proprie  din  amestecul  mai  multor culturi;  sub  aspect  simbolic,  fiecare  stat  repre-zintă  o anumită  caracteristică  definitorie  (ex:  Italia  este „viticultorul”  Europei,  Spania  e  „fermierul”,  Grecia  e „birocratul” etc); iar la nivelul interacţiunii indivizilor se manifestă  apariţia  unor  stereotipuri  privind  crearea „simţului comun”.Căile prin intermediul cărora se extinde fenomenul numit  europenizare,  sunt  următoarele:  limbile  (lingvis-tica), sistemul monetar (banii), turismul, sexul, sportul.La  nivel  lingvistic,  pentru  a  se  rezolva  problema diferenţelor de limbă dintre statele Europei, au avut loc în secolul XX câteva încercări absurde de creare a unei limbi comune (ex: Esperanto, BASIC, codul Pascal),  însă mai târziu s-a concluzionat că este mai benefică existenţa multilingvismului   şi   a  diversităţii,   şi s-a trecut la ideea 
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ca indivizii   să   cunoască   mai   multe  limbi,  iar  limba engleză cea mai vorbită în Europa,  să fie  considerată a doua limbă a fiecărei membre UE. Vorbind  despre  sistemul  monetar  al  Europei, trebuie  precizat  faptul  că  iniţial  monedele  naţionale reprezentau  tot  o  caracteristică  ce  ţinea  de  identitatea fiecărui  stat  în  parte,  şi  de  aceea,  pentru  a  amplifica sentimentul  europenizării,  s-a  pus  în  practică  crearea unei monede unice europene. Denumită la început ECU (European Currency Unit), moneda Euro s-a materializat cu adevărat în 2002. Deşi în   privinţa ei   părerile   sunt împărţite (Marea Britanie e sceptică, în schimb Austria e optimistă),  Euro  reprezintă  un  atu  al  fenomenului europenizării şi extinderii acestuia. Turismul reprezintă un domeniu prin intermediul căruia cetăţenii europeni fac schimb de idei.  Se face de asemenea  un  schimb  social  și  de  folclor  în  cadrul turismului  cultural.  Însă  astăzi,  turismul  în  cadrul graniţelor europene, s-a diversificat, luând diferite forme: turism  medical,  narcoturism (Amsterdam),  sau  sex-turism, care au ajuns să fie mai preferate decât cele în scopul vizitării muzeelor sau siturilor istorice. Se face, în concluzie,  asemănarea dintre turism şi  antropologie,  în măsura  în  care  ambele  utilizează  aceleaşi  tipuri  de schimburi inter-individuale.Uniunea  Europeană  are  o  politică  privind sexualitatea,  uneori  foarte  permisivă,  alteori  represivă. Circulaţia  industriei  cu  caracter  sexual  oferă  Europei oportunitatea  de  a  facilita  integrarea  economică  şi politică.  Europa  este  deţinătoarea  unor  zone  (Euroge-
nuous  zones),  caracterizate  de  o  unicitate  a  orientării sexuale  a  indivizilor  ce  locuiesc  aici,  totuşi  UE  apără idealul  mariajului  heterosexual  al  cetăţenilor,  şi  are măsuri  de siguranţă împotriva prostituţiei  sau SIDA.  În final, sexul este un aspect al europenizării, în măsura în care omogenizează societatea elitistă cu cea a cetăţenilor de rând.În  domeniul  sportului,  europenizarea  presupune competiţia şi  dorinţa de afirmare, crearea unei  legături strânse între participanţii  la  concursuri  şi  puterea de a oferi acestora identificarea unui scop comun, indiferent de naţionalitate (fotbalul - UEFA). Concuzia  autorilor  la  finalul  articolului  vine  cu îndemnul  de a  privi  Europa  ca  pe o  unitate  politică  şi europenizarea ca pe un proces şi viziune pragmatică.Se consideră deci europenizarea ca fiind un proces relativ nou, deşi conceptual vorbind acesta se manifestă încă  din  Antichitate  (Imperiul  Roman),  Evul  Mediu (Creştinismul),  Epoca  Modernă  (Imperiul  Napoleonian) sau perioada contemporană. Trebuie denotată acea idee de  unité  dans  le  diversité,  neutilizată  de  alte  unităţi teritoriale  înainte,  şi  trebuie  scos  în  evidenţă faptul  că avantajele pe care le aduce europenizarea sunt multiple şi  se  axează pe mai  multe  planuri:  oferă  o  unicitate  în primul rând, o identitate comună, care îi dă cetăţeanului de rând sentimentul apartenenţei sale la o “mare familie”, îi dă sentimentul protecţiei în faţa factorilor perturbatori din  exterior,  ce  privesc  securitatea  materială  şi 

economică;  în  al  doilea  rând,  individul  european,  sub influenţa  fenomenului  europenizării,  are  siguranţa faptului că este reprezentat în mod corect de instituţiile comunitare în faţa organizaţiilor internaţionale; în final, europenizarea  mai  are  ca  avantaj  posibilitatea  cetă-ţeanului  de  a  interacţiona  cu  ceilalţi  cetăţeni,  deşi  cu naţionalităţi şi culturi diferite, de a se simţi egal faţă de aceştia şi de a crea eventual legături strânse.Se  mai  poate  face  precizarea  că  procesul  de europenizare  mai  reprezintă  şi  abilitatea  Uniunii  de  a determina  schimbări  la  nivelul  naţional  al  statelor-membre,  prin  introducerea,  practică,  a  tuturor  influen-ţelor create la nivel comunitar, şi aici s-ar putea aduce în discuţie implementarea aquis-ului comunitar în  legislaţia naţională.  Privind  lucrurile  din  acest  unghi,  se  poate lesne  realiza  că,  de  fapt,  această  uniformizare  sau omogenizare a statelor europene nu este altceva decât un aspect al fenomenului mai larg de  integrare.  Însă nu se poate  privi  numai  partea  pozitivă  a  acestui  concept, trebuie să fie luate în considerare şi aspectele care ţin de negativitate, dezavantajele europenizării. Printre acestea s-ar  putea  număra:  dispariţia  graduală,  treptată,  a identităţii  naţionale,  a  culturii,  tradiţiilor,  şi  folclorului fiecărui stat membru al Uniunii Europene.Aceste domenii se vor amesteca, se vor unifica, şi deşi  momentan Comunitatea susţine diversitatea cultu-rilor şi  multilingvismul,  este inevitabil  ca Europa să nu devină omogenă de-a lungul timpului.  De asemenea, un mare deficit  al  europenizării  îl  reprezintă  lipsa suvera-nităţii  statelor,  oferind  autoritate  în  viitor  doar  unei entităţi  instituţionale  centrale,  care  va  lua  decizii importante  pentru  politica  statelor  membre;  aceste dezavantaje nu ar trebui ignorate, ci doar omise în mod parţial,  deoarece  pentru  crearea  unei  prosperităţi viitoare,  trebuie  făcute  anumite  sacrificii  în  prezent,  şi, oare,  nu  prosperitatea  colectivă  este  scopul  suprem  al Europei,  trecând  peste  dimensiuni  de  ordin  feudal precum teritorialitatea?
l

Daniel Alexandrescu

 
Student la „Facultatea de 
filosofie și științe social-
politice” din cadrul 
UAIC Iași. 
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rontierele  sunt  un  instrument  al  ordinii  sociale:  ele  separă  și  organizează contactele dintre categorii, grupuri sau clase ierarhizate. În același timp, sunt un mecanism  care  participă  la  construirea  identității  acestor  grupuri  sau  clase, obiectivându-le  și  „naturalizându-le”  proprietățile  specifice,  înscrise  în  ordini simbolice, morale sau culturale. Departe de a fi „date” prin intermediul unui soi de inconștient cultural, frontierele se construiesc și fac obiectul unor conflicte sociale. La rândul  lor,  experiențele  educative  cunosc  transformări  legate  de  metamorfozele sociale, în special ca urmare a fărâmițării societății salariale, a erodării protecțiilor și a  vulnerabilizării  statutelor  sociale.  Bazat  pe  rezultatele  obținute  de  o  echipă internațională  de  cercetători  în  Franța,  România,  Brazilia  și  Suedia,  volumul  se adresează  profesorilor  și  studenților  de  la  facultățile  de  științe  sociale,  precum și tuturor celor interesați de relația dintre educație și frontierele sociale mai mult sau mai puțin vizibile.
Cuprins: Experiența  educativă  și  socializare:  frontiere  discriminatorii, frontiere transgresate, frontiere dorite • Familiile imigrate: o experimentare continuă a frontierelor • Clasele mijlocii între transgresarea frontierelor și închidere socială • Brazilia.  Dinamica frontierelor într-un context de inegalități  puternice și durabile • Suedia.  Modularea  frontierelor  într-un  context  de  competiție  și  liberă  alegere  • Franța. O reproducere perturbată • Experiențe educaționale ale frontie-relor sociale în România.

orin  Antohi  abordează  polemic  șase  teme:  „Școala”  de  la  Păltiniș,  istoria intelectuală recentă a liberalismului, raporturile dintre istorie, memorie, ficțiune și ideologie,  comunitarismul  ca  utopie,  atracția  intelectualilor  fată  de  tiranie  și  criza spiritului american. Pornind de la cărțile și ideile altora, autorul le analizează in detaliu substanța, contextele de emergență și receptare, oferind cititorului o perspectivă critică proprie asupra unor „războaie culturale”din România și din lumea de astăzi.
Cuprins: Navetiști în Castalia. „Școala” lui Noica: cultură și putere în România comunistă  •  Câte  fețe  are  liberalismul?  •  Saul  Bellow,  Ravelstein:  ficțiune,  memorie, istorie.  Note  pentru  publicul  românesc  •  O  utopie  comunitaristă:  „societatea monocromă”  •  Pentru  o  istorie  intelectuală  a  tiranofiliei  moderne  •  Criza  spiritului  american. Recitindu-l pe Allan Bloom după douăzeci de ani. 

 olumul  examinează  la  nivel  teoretic  și  practic  dilemele  actuale  ale  relației  controversate  dintre  democrație  și  religie.  Figuri  reprezentative  ale  filosofiei contemporane, precum Jürgen Habermas, Charles Taylor, John Rawls, Michael J. Sandel, Richard Rorty, Maurizio Viroli, și ale teologiei actuale, precum Joseph Ratzinger (Papa Benedict  al  XVI-lea)  sau  Rowan  Williams  (Arhiepiscopul  de  Canterbury),  dezbat  și reevaluează modelele de interpretare a raportului dintre democrație și religie dincolo de  opoziția  tradițională  între  Iluminismul  radical  și  credință.  De  asemenea,  prin includerea reflecțiilor unor importanți autori români, volumul înscrie aceste dezbateri în contextul relației dificile dintre ortodoxia românească și reconstrucția democratică din perioada postcomunistă.
Cuprins: Religia în spațiul public european: dileme și conflicte • Ideea de rațiune publică reconsiderată • Republica și religia ei • Europa. Bazele ei spirituale ieri,  astăzi,  mâine • Islamul și secularizarea • Atena și Ierusalim • Religia în perspectiva libertariană • Mărirea și decăderea religiilor seculare • Ortodoxia și democrația post-comunistă.  Cazul  românesc  •  Libertate,  politică  și  religie:  câteva  observații introductive.  
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ucrarea prezintă o analiză sistematică a dezbaterilor referitoare la existenţa justificării  a  priori,  centrându-se  pe  controversele  epistemologice  din ultimele  două  decenii  şi  încercând  identificarea  celei  mai  plauzibile  viziuni aprioriste. Autorul abordează teme cum ar fi: evoluţia problematicii apriorismului, cadrul conceptual al dezbaterii contemporane cu privire la noţiunea de  a priori, teorii  bazate  pe  intuiţia  raţională,  analiticitate  şi  aprioritate:  concepţii contemporane,  teorii  de  tip  naturalist  cu privire  la justificarea  a priori.  Studiul reprezintă  o  contribuţie  românească  semnificativă  în  cadrul  episte-mologiei contemporane  de  orientare  analitică,  insuficient  reprezentată  şi  insu-ficient cunoscută în spaţiul românesc.
Cuprins: Cadrul  conceptual  al  dezbaterii  contemporane  cu  privire  la noţiunea de a priori, Teorii bazate pe intuiţia raţională, Analiticitate și aprioritate: teorii contemporane, Teorii de tip naturalist cu privire la justificarea a priori etc.
Despre  autor: Viorel  Ţuţui (n.  1979)  este  cercetător  ştiinţific  la Departamentul de Cercetare al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii „Al. I.  Cuza”.  Este licenţiat al Facultaţii  de Filosofie şi  al Facultăţii  de Drept din cadrul  Universităţii  „Al.  I.  Cuza”.  Deţine  titlul  de  doctor  în  filosofie  din  anul  2009 (coordonator  prof.  univ.  dr.  Constantin  Sălăvăstru)  cu  o  teză  despre  problema apriorismului  în  epistemologia  contemporană.  Are  calitatea  de  membru  al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică şi al colegiului de redacţie al revistelor Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza”. Ştiinţe ale  

comunicării şi  Argumentum –  Caietele  Seminarului  de  Logică  discursivă,  Teoria argumentării şi Retorică. A publicat articole de epistemologie şi filosofie politică.

ucrarea conţine articole  prezentate  cu prilejul  simpozionului  naţional  cu acelaşi  titlu  ţinut  la  Facultatea  de  Filosofie  şi  Ştiinţe  social-politice  a Universităţii „Al.I. Cuza”, cu o valoare aparte în ceea ce priveşte evaluarea rolului pe care filosofia îl joacă în terapeutica „exceselor” şi „deviaţiilor” care ameninţă cultura. Mai precis, rolul pe care îl joacă filosoful, cel care reuşeşte cel mai bine să se raporteze critic la contextul cultural particular în care trăieşte.
Cuprins: Barbaria  interioară,  o  mutaţie  axiologică  contemporană; 

Farmakon-ul grec – sau despre dubla natură a discursului filosofic, Islamismul şi orbirea axiologică în noua Europă, Locurile memoriei ca semne ale identităţii, Medicina Spiritului. „Tratamentul” Noica etc.
Despre autori:

Nicolae Râmbu este profesor universitar doctor la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Sociale a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Simona Mitroiu este doctor în Filosofie la Iaşi cu lucrarea "Memorie şi uitare – elemente  constitutive  ale  identităţii  culturale".  În  prezent  este  cercetător postdoctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în cadrul Departamentului de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Ştiinţelor Socio-Umane.
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Elena Graur (IX A)

mască realizată de

Crina Lenuța Jijie (IX A)
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Grupul Școlar Industrial 
“Ion Mincu”, promovând 
un învățământ modern, 
într-un climat intern 
stimulativ, asigură 
educație de calitate, în 
acord cu nevoile 
comunității și tinerilor, 
urmărind să dezvolte o 
personalitate autonomă 
si creativă elevilor și 
obținerea unui nivel de 
pregătire generala si 
profesionala , care sa le 
permită absolvenților săi 
să opteze cu succes între 
exercitarea profesiei 
pentru care s-au pregătit 
sau continuarea 
studiilor.

Nu știuTremurul care mă cuprinde...E oare apropierea ta?!E faptul că inteligența ta m-aruncă în tăcere?De asta-mi bate inima?!Sau e fiorul ce te-ar face să spui te iubesc, dar nu ai curajul?....Nici eu nu știu…
poem de

Diana Palamiuc
elevă în clasa a XII-a G

profil filologie
LIM Vaslui

grafica de
Eduard Vasilache
elev în clasa a XII-a G
profil filologie, LIM Vaslui

„Singurătate”

2011 decembrie  57



Trăim  într-o  eră  în  care  toate  tabuu-rile  sociale sunt  întoarse,  iar  noile  generații  descoperă  prin experiență că tot  ce era considerat necuviincios înainte este acum un mod de a te face diferit. Din această dorință, ajungem să experimentăm din ce în ce mai mult, ceea ce părinților  noștri  le  era  interzis  din  motive  sociale  sau religioase.

Tatuajele au fost mereu stigmatizate ca fiind ceva barbar, ori un semn al diavolului. Și sunt considerate, pe bună dreptate, dacă privim lucrurile din punct de vedere istoric. Acestea au apărut pentru prima dată în neolitic, după dovezile arheologice, și reprezentau de la fertilitate până la curaj. Cele mai vechi tatuaje, practicate și astăzi sunt tatuajele maorice,  un trib care a colonizat o mare parte din Pacific.  Un alt  exemplu poate  fi  considerat  și metoda japonezilor de a recunoaște răufăcătorii. Aceștia le  tatuau pe frunte crima și  pedeapsa săvârșită,  de aici venind și faimosul ,,body tattoo”, irezumi.„Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort, și să  nu vă  faceți  slove  săpate  pe  voi.  Eu  sunt  Domnul.”  (Leviticul 19:28)Iată un pasaj interesant,  după cum spuneam mai sus, care duce cu gândul la păcatul de a-ți face semne pe corp. Totuși puteți    observa - dacă  v-ați    uitat  vreodatăla  „Miami  Ink“  sau  „LA  Ink”,  două  emisiuni  de  pe Discovery   TLC   care  prezintă  viața  artiștilor tatuatori - 

 Tatuajele 
și impactul lor asupra 

adolescenților

fotografii de Olga Sorocopud
elevă în clasa a XI-a, LIM Vaslui
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faptul că ai lor clienți își marcau prin tatuaje o pierdere a unui  membru  al  familiei,  un  motto  de  viața  sau  pur și  simplu trecerea de la o stare personală, la alta. Îți dă fiori,  dacă stai  să te gândești  că acel  pasaj  a fost  scris  acum câteva mii de ani și spre surprinderea mea, câți militanți creștini sunt în Statele Unite, majoritatea își dau seama că vremea  se  schimbă  și,  cu  fiecare  generație,  religia creștină, oricâte secte ar avea se schimbă. Deci tatuajele devin un subiect din ce în ce mai interesant pentru tinerii  noștri ce sunt în căutare de originalitate.Avem  diverse  stiluri,  de  la  tribale  până  la  cele japoneze, diverse metode , de la faimosul irezumi al celor de la yakuza care este bătut în totalitate cu un instrument manual, până la tatuajele făcute cu aparate moderne care creează la propriu opera de arta pe piele. Dar de ce să  riști  să fii  marginalizat,  pentru a  fi unic? (o întrebare destul de interesantă pusă de tatăl meu în timp ce scriam). Într-adevăr, ,,De ce?”. De ce să te chinui să fii  unic,  dacă ajungi  să fii  singur și  nimeni nu poate aprecia arta de pe tine? Ciudat, nu?Ei, nu chiar! Omul mereu a fost dornic să observe diferitul,  ciudatul.  Deși ai atrage două tipuri de atenție, aceea de ,,ce a fost în capul lui?” sau aceea de ,,ce frumos e  
modelul!”, tot vei atrage atenția, iar tinerii noștri, suferind o parte din teribilism,  în timp ce alții  chiar au ceva de spus, își fac tatuaje. Această  atenție este  motivația  de  a  trece  peste riscul  de  a  fi  marginalizat  și  criticat  de  societate,  de  a dovedi în fața greilor din viață (care sunt adulții) că noi suntem diferiți de ei și nu ne temem să o arătăm. Aceasta deplasare la extreme a tabuurilor aparține adolescenților dintotdeauna. Așa cum noi acum ridicăm 

ștacheta la ce este posibil în societate prin tatuaje, fumat, alcool și experimentarea drogurilor, așa și părinții noștri au  ridicat-o  la  rândul  lor,  prin  ascultarea  muzicii  rock, purtând  blugi  și  geci  de  piele,  când  societatea  cerea costum și cravată. Deși sună penibil comparația, așa este. Pentru  adolescenți,  tatuajele  nu  sunt  nimic  mai  mult decât arme în continua bătălie dintre generații, în care o tabără  trage spre trecut  și  cealaltă  împinge spre viitor, nimic mai mult și nimic mai puțin. Ele sunt omniprezente și, deși nu pot însemna nimic pentru tine (poate că unii și le-au făcut doar că sunt frumoase) , crede-mă pe cuvânt că pentru cineva înseamnă totul. Iar când o să te sperii că un bărbat își ia copilul din părculeț, dragă cititor, înseamnă că ai îmbătrânit și meriți o doză bună de cultură.În  concluzie,  aș  vrea  să  spun  doar  atât:  viața  e scurtă,  așa că trăiește-o cum vrei,  dar respectându-i pe cei  din  jur,  căci  niciodată  nu  poți  ști  cât  de  mult  va însemna gestul tău pentru mentalitatea lumii. 
l

Petru Manolache
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 LSP VasluiLSP Vaslui

Gupul Școlar Industrial „Ştefan 
Procopiu” a fost înființat în anul 
1972 și, pe durata celor 39 de 
ani, s-a remarcat ca unul dintre 
liceele de top din județul Vaslui. 
Instituția a avut de-a lungul 
anilor o serie de transformări 
privind structura și denumirea. 
De la înființare și până astăzi, 
Grupul Școlar Industrial „Ştefan 
Procopiu” a demonstrat că este 
o instituție de învățământ ce 
oferă servicii de înaltă calitate 
atât din punct de vedere al 
procesului de învățământ cât și 
din punct de vedere al dotării 
materiale. 

Din nord

Stela sâmburelui ghețiiRămăşiţă din blazard,Prin pedestrul, trist hazardDăruieşte suflu ceţii.
Trup din colbul închegatNobil nordic secular,În prea-plinul nesperat-Criptă-a mersului polar.

Oh! Metis, pierdut-ai caleaSpre pământul îngheţat...

Spre nord

Huma soarbe încrustareFior prelins de gheaţă veche,O minută sfâşiatăCu străvechiul timp pereche.
Sori prăvale noaide:„Tu, daimon flămând de humăFă-ţi din focul lor cunună,Încrustare de lumină!”

Noaptea zeu de foc încarnă-Auroră răsturnată,Drum al aripelor larmă,Stea de nordici ridicată.
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„ROBOTECH”
Concurs internațional

de robotică

La sfârşitul lunii octombrie Grupul Şcolar Industrial  „Ştefan Procopiu” din Vaslui a găzduit un concurs internaţional de robotică, denumit „Robotech”. Au 
participat echipe din România, Germania, 
Slovacia, Danemarca, Finlanda. Concursul 
s-a desfăşurat pe trei  secţiuni, după cum 
urmează: 

Secţiunea uşoară (A): au participat 7 echipe din Danemarca, Slovacia şi România.
Secţiunea „ROKEY” (B)  - proiect Multilateral Commenius: au participat 5 echipe din Germania, Danemarca, Slovacia şi România.
Secţiunea “BRAŢ ROBOTIC – ARO I” (C)  - Proiect Leonardo da Vinci: au participat 2 echipe din Germania şi România.

fotografie de Magdalena Potorac

elevă în clasa 
a XII-a G, 

profil mate-info, 
LSP Vaslui
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Liceul a fost de la bun început 
o instituție reper pentru 
întreaga dezvoltare a 
învățământului și culturii 
românești, înscriindu-se în 
tradiția unităților de 
învățământ de prestigiu ale 
tarii. Intențiile întemeietorilor 
vor prinde viața de la o 
generație la alta de elevi si 
profesori, într-o atmosferă 
aparte, cunoscută sub 
numele de ,,spiritul LMK”.

LMK VasluiLMK Vaslui

„Studiu” „Tik Tok 2”

grafica de Cristina Tofan
elevă în clasa a X-a, LMK Vaslui

(profesor îndrumător: Ramona Popliuc, LER)
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“Nu am decis să fiu un fotograf, 
mi s-a întâmplat să pic în această lume.”

- Bernice Abott -Fotografiez  copaci,  cărţi,  ciocolată,  oameni,  apă,  soare, clădiri, lumini. Fotografia mă ajută să îmi exprim gândurile dar şi să  mi  le  pun  in  ordine.  Este  refugiu,  casă  şi  prieten.  Cu  toate acestea, fotografia ca pasiune a intrat relativ târziu în viaţa mea, iar totul a fost întâmplător.  În urmă cu şase ani am descoperit prin lucrurile vechi un aparat marca Zenit-3m, apărut abia în anul 1952, acesta mi-a stârnit curiozitatea pentru fotografie şi tainele acesteia.Am ajuns la liceu, iar împreună cu o parte din colegi am descoperit  că  avem  aceaşi  pasiune  şi  am  pus  astfel  bazele, împreună cu doamna profesoară de arte plastice Daniela Caliniuc, Cercului de Fotografie al Liceului teoretic Mihail Kogălniceanu, pe care  l-am  numit  „Fotografi  de  Sâmbătă”.  Am  început  uşor,  dar sigur.  Întâlnirile  noastre  au  loc  în  fiecare  sâmbătă  dimineaţă. Dorinţa de a pune un zâmbet sincer pe chipul celorlalţi, în ciuda lipsei de perfecţiune în care se oglindesc, a fost esenţială pentru a nu renunţa la pasiunea noastră.Grupul  a  fost  alcătuit  la  început  din  elevii  Brad  Bianca, Dudău  Roxana  Elena,  Frumuşanu  Cristian,  Galescu  Roxana, Nebunu Delia, Popa Elena, Radvan Alina, Roman Alexandra, însă pe parcurs, componenţa acestuia s-a schimbat, iar astăzi, cei care reuşesc să surprindă publicul licean sunt: Anton Dorina – clasa a 11-a, Arseni Francesca – clasa a 10-a, Butnaru Alexandra –clasa a 10-a, Dima Raluca – clasa a 10-a,  Oancea Andra – clasa a 12-a, Pricop Denise – clasa a 11-a, Turbatu Flavius – clasa a 11-a. Prin fotografie noi facem muzică, dans, literatură. Ea este esenţială pentru a ne ajuta să ne exprimăm gândurile şi să dăm frâu  liber  emoţiilor  noastre.  Am  învăţat  să  trecem,  din  faţa obiectivului în spatele acestuia, pentru a imortaliza momentele şi chipurile oamenilor dragi. Am râs, am plâns, am ţipat, am visat împreună cu cei fotografiaţi. De-a lungul timpului am participat la diverse  concursuri,  atât  locale  cât  şi  naţionale,  acestea  fiind esenţiale în formarea noastră ca mici fotografi.Rezultate excepţionale au avut elevii: Frumuşanu Cristian – Concursul Licart, Premiul Fotografie Diverse, anul 2009; Roman 
Alexandra –  Concursul Licart,  Premiul  Fotografie Diverse,  anul 2011;  Arseni  Francesca –  Premiul  1  la  Concursul  „Special  
Moments”  Interact  2011.

l

Andra Oancea

Diverse

„Fotografi de Sâmbătă”
Cerc de fotografie la liceul LMK

Elevă în clasa a 
XII-a F, filologie, 

LMK Vaslui
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LER VasluiLER Vaslui
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, ca 
unitate de învățământ preuniversitar de 
stat trebuie să-şi circumscrie viziunea 
idealului şi obiectivelor educaţionale ale 
sistemului naţional de învăţământ 
precum şi solicitărilor venite din partea 
comunităţii, dar şi nevoilor de instruire 
avansate de piaţa muncii. Procesul 
educativ promovat de instituţie are ca 
scop formarea centrată pe elev, 
abordarea interdisciplinară, utilizarea 
metodelor interactive, precum şi 
evaluarea competenţelor pentru 
atingerea unor performanţe superioare. 
Misiunea şcolii este să asigure o educaţie 
de calitate pentru dezvoltarea 
intelectuală, socială şi profesională a 
tinerilor în vederea adaptării socio-
economice a adolescenţilor de azi, viitori 
cetăţeni activi, deplin conştienţi de 
propria valoare şi competitivi pe piaţa 
muncii locală şi europeană. -o gestionare 
judicioasă a resurselor umane şi 
materiale, prin întărirea parteneriatelor 
tradiţionale cu ordonatorii de credite şi 
prin extinderea parteneriatelor în 
sectorul public şi privat, parteneriate 
bazate pe oferta noastră coerentă de 
acţiune şi pe rezultatele obţinute până în 
prezent, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” 
are toate şansele pentru a fi o şcoală 
europeană pregătită să facă faţă oricărei 
provocări.
(Mihaela Ghiga, bibliotecar)

Cer prea mult?Aș vrea să cer, dar cer prea mult?Aș  cere numai fericire…Să am putere să ascult…Aș  vrea o urmă de iubire.Și cer prea mult de vreau o clipă Să fiu doar eu! Doar eu cu mine!Ca sentimentele-mi de fricăÎmi cer să fug de tot ce vine.Și cer prea mult de vreau tăcere,Să nu aud nimic în jur?și cer prea mult de vreau putereSă fac să tacă tot ce-aud?Și cer prea mult de vreau ca ochii,Ca ochii mei și-ai tuturorSa vadă   răii-n scumpe rochiiCum plâng, cum urlă și-apoi mor?Și cer prea mult când vreau uitare,Să fiu un nimeni, nicăieri…Să pier copilă-n lumea care Mi-a provocat numai dureri…Și cer prea mult de vreau luminaDin întuneric să mă fureȘi-o mână grea, dar totuși finăSă mă aline, să îndure…

poem de
Jascu Elena

elevă în clasa a XI-a E
LER Vaslui

„Seninătate”

pictura de 
Diana 
Jacota

elevă în 
clasa a X-a A

LER Vaslui
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Diverse

Eveniment
Zilele 
Liceului Teoretic 
„Emil Racoviță” 
Vaslui

Hobby  Origami

Mă numesc Grecu Laura-Maria, am 16 ani și mă consider o adolescentă ca oricare alta. M-am născut într-un oraș mic, Vaslui și sunt elevă la liceul Emil Racoviță.Dintre vastele mele hobby-uri, cel mai practicat este origami-ul.Pasiunea pentru origami  a înflorit întâmplător, eram la bibliotecă alegându-mi o carte, când privirea mi-a alunecat pe marele dulap aflat în spatele biroului bibliotecarei. Am lăsat deoparte căutarea și m-am apropiat de birou. Bibliotecara a observat că mă uitam insistent la micile figurine de sus și mi-a explicat ce sunt și cum se fac. În momentul acela am știut care va fi noul meu hobby. Ajunsă  acasă am început să mă informez și am învățat cum să fac piesele, iar a doua zi am început să  lucrez la primul meu origami - bufnița colorată.Spre surprinderea mea, acest origami mi-a ieșit din prima. Am fost foarte fericită și asta m-a determinat să lucrez mai departe.Acestea sunt câteva dintre origamiile pe care le-am creat până  acum, vor urma și altele. O să continui, este un exercițiu bun pentru răbdare, creativitate și te și relaxează,de aceea vi-l  recomand și vouă.
Activități organizate de profesori și elevi.

Luni 14 noiembrie 2011
-Medalion Emil Racoviță (prof. Streja Mădălina, prof. Litră Paul)

-Expoziție de plante Ikebana-Atelier de lucru (prof. Ghinghină Nicoleta, prof. Butnaru Ghenuța)
-Prezentare proiect „Eco Școala” (prof. Streja Mădălina)-Sesiune de referate și comunicări la fizică (prof. Butnaru Ghenuța)

-Expoziție privind activitatea privind activitatea marelui savant Emil Racoviță (prof. Litra Paul, prof. Popliuc Ramona, prof. Lisievici Gabriela)
Marți 15 noiembrie 2011

-„Bon apettite”-Delicatese franțuzești (prof. Ponea Oana, prof. Sprâncenatu Ionica)-„Le jeu de l´oieh. Concurs de civilizație franceză (prof. Păduraru Corina)
Miercuri 16 noiembrie 2011

-Programarea elementelor de matematică (prof. Ursu Gabriela, prof. Popica Camelia)
-Simpozion cu prezentarea celor mai cunoscuți autori de literatura engleză (prof. Croitoru Mihaela)

-Concurs științe exacte (prof. Butnaru Ghenuța, prof. Scutaru Cezarina, prof. Ghelbere Constantin, prof. Litră Paul, prof. Ghinghină Nicoleta)
-„Teatru delir nocturn în mahala” de Ion Luca Caragiale - Teatrul V.I. Popa Bârlad (prof. Lepărdă Ionela, prof. Palade Magda, prof. Baltă Valentin)

Joi 17 noiembrie 2011
-„Being in my teachers shoes” (prof. Scutaru Anton, prof. Pracsiu Virginia)

-„Convergența seriilor de funcții”. Invitat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Cârjă (catedra de matematica, coord.prof. Furtună Manuela)
Vineri 18 noiembrie 2011-Concurs de cultură generală (prof. Râşescu Ciprian, prof. Streja Mădălina, prof. Ghelbere Claudia, prof. Lisievici Gabriela, prof. Lefter  Irina-Educația prin teatru (prof. Lebărdă Ionela, prof. Palade Magda)-Aspecte ale vieții de licean reflectate în studii sociologice (prof. Popa Mircea)-Balul Bobocilor”  (dir. adj. prof. Ghelbere Claudia, consilier educativ prof. Lisievici Gabriela, prof. Ciuraru Daniela, prof. Popliuc Ramona, prof. Lepărdă Ionela, prof. Litră Paul, prof. Streja Mădălina, prof. Velea Eleonara 

l

Laura Maria Grecu
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LNI NegreștiLNI Negrești

Umbre…O liniște moartă de apus se întinde enigmatic…Sala uriașă a naturii se pregătește de o nouă noapte.Apusul  tace și împrăștie mister de groază,În timp ce funebrul pune stăpânire pe omenire.La marginea padurii, colb cenușiu de siluete își etalează forma,Iar ultima rază de soare își retrage lumina,Întinzand umbra schimonosită a unui om singur pe un deal.În portul alb al crinului din glastra mea,Nuanțe încețoșate de gri încep să reapară;În timp ce oamenii, pe stradă, sunt urmăriți indiscret de personalități   stranii...Se lasă seara, iar luna se așează liniștită pe bolta întunecată a cerului.Pustiu și negru e orașul, tristă și tăcută e pădurea.Cioburile de lumină stravezie îmi lovesc fereastra,Transformându-mi floarea din geam într-o arătare suplă,Iar pe strazi, câte un om ce ține de mână propria umbră...

poem de
Ioana Georgiana Mocanu

elevă în clasa a X-a A
profil filologie
LNI Negrești

Si j’étais…

Si j’étais un arc-en-ciel, je seraisadmiré pour mes couleursSi j’étais un génie, je serais trés enviéSi j’étais un ange, je serais lumineuseSi j’étais une rivière, j’aurais la lune dans mes brasSi j’étais le ciel, je verrai tout le mondeSi j’étais une abeille, je sucrerais les regardsSi j’étais le soleil, je serais importantSi j’étais un pigeon, je deviendrais facteurSi j’étais un écrivain, j’écrivais l’histoire de ma vieSi j’étais une fenêtre, je libererais mes penséesSi j’étais un miroir, je verrais un monde parfaitSi j’étais un rêve, je resterais dans le sommeilSi j’étais un poète, j’écrivais l’amourSi j’étais rouge, je serais une roseSi j’étais blanc, je serais un muguetSi j’étais le temps, je passerais comme l’orageSi j’étais une montre, j’arriverais en retardSi j’étais un sourire, je ne pourrais pas être une larmeSi j’étais un coquelicot, je danserais avec le bléSi j’étais un colimancon, je concourisais avec le TGVSi j’étais un rossignol, je chanterais l’Ode de la JoieSi j’étais la rosée, je biserais l’aubeSi j’étais un tableau, je sourisais aux visiteursSi j’étais une craine, j’écrivais sur la nuitSi j’étais moi, je serais inquièteSi j’étais l’autre, je me sentirais étrangèreSi j’étais moi, je ne pourrais pas être l’autreSi j’étais de vraiment moi, j’aurais de la chance. 
poem de

Daniela Paraschiv
absolventă 2011 LNI Negrești

în prezent studentă la
UAIC Iași, Facultatea de filosofie, 

Relații Internaționale

Unitatea școlară funcționează din 
1958, din 1978 s-a transformat în 
Liceul Industrial cu profil mecanic 
iar din 1990 liceul devine Grup 
Şcolar Industrial îmbinând 
profilurile teoretice şi tehnice. În 
1999, Grupul Şcolar Industrial 
Negreşti se comasează cu Grupul 
Şcolar Agricol Negreşti, sub 
denumirea celui dintâi. Din 2 
august 2007 şcoala capătă 
denumirea de Grupul Şcolar 
Industrial „Nicolae Iorga”. 
Motivaţia acestui act se explică 
prin nevoia de a personaliza, de a 
individualiza liceul în raport cu alte 
licee din judeţ, iar paginile lăsate 
de Nicolae Iorga despre târgul 
Negreşti, valoarea sa de model 
paideic şi dimensiunea europeană 
a personalităţii sale multivalente 
sunt argumentele pentru care 
instituţia noastră poartă numele 
marelui istoric.
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Diverse

pictura de
Emma
Paula
Stanciu

Elevă în clasa a IX-a D
Profil mate-info, LNI Negrești

Grafica si fotografie de
Raul Blanita

elev în clasa a X-a B
profil științe sociale

LNI Negrești
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Luni 5 decembrie 2011
Hélène Sêgara - audiție muzicală cu membrii cercului „Les jeunes francofones” (prof. Știrbu Ana-Maria)
Poezia religioasă în literatura română (dezbatere, prof. Baciu Elena Irina)„Dar din dar se face rai”. Activitate de binefacere pentru elevii săraci (prof. Pandele Daniela)
Marți 6 decembrie 2011
Patriarhul istoriei românești vorbind despre Negrești. Masă rotundă (membrii cercului „Columna”) (prof. Vargan Lucica)„O carte pe care ai citit-o în adevăr e și opera ta” – Nicolae Iorga. Concurs de cultură generală (bibliotecar Moga Gabi)
Bilanțul realizărilor din liceu și obiective de viitor. Oră deschisă la dirigenție, clasa a XII-a D (prof. Toma Viorel)
De gustibus … Concurs Gastronomic (prof. Rotilă Viorica)
Cu drag, pentru ai noștri dascăli – întâlnire cu profesorii clasei. Minispectacol artistic – clasa a XI-a B (prof. Vieru Mioara)
Un altfel de festival …! Prezentare festival (prof. Amitricioaie Ștefania)
Sfântul Nicolae și „Moș” Nicolae. Expoziție de pictură și măști populare (prof. Eremei Pavel Răducu)
An inconvenient truth. Vizionare film (prof. Vasiliu Lenuța)
Modificări recente în scoarța pământului. Dezbatere – XI D, XI F (prof. Vasiliu Lenuța)„Arc peste timp”. Masă rotundă (director prof. Mihai Doinița, prof. Isaic Gruia-Puiu)
Jurnalism cultural – Lansare și informare Revista ALS OB (prof. Onică Florin)
Miercuri 7 decembrie 2011
Personalități istorice vasluiene. Prezentare PowerPoint (prof. Costea-Manoli Geta)
Natura în poezia românească. Dezbatere (prof. Secrieru Angela)
Ritualul în civilizațiile arhaice. Prelegere - cercul de folclor (prof. Luchian Didița)
Respectarea drepturilor copilului. Jocuri de rol – XI B, XI G (prof. Vieru Mioara, prof. Iharov Cristina)
Joi 8 decembrie 2011
Sosesc deseară – Comedie de Tudor Mușatescu. Spectacol de teatru – „V.I.Popa” Bârlad (prof. Manea Daniela)
Crâmpeie de viață. Concurs de prezentări PowerPoint (prof. Vargan Maria-Teodora, prof. Frățiman Lăcrămioara)
N. Iorga – personalitate proeminentă a istoriei și culturii române. Prelegere (prof. Sava Lucian)„Drumeț în calea lupilor”. Vizionare film (prof. Sava Lucian)
Vineri 9 decembrie 2011
Cupa „bobocului”. Campionat de fotbal – clasa a IX-a (prof. Boitan Costel)
Cupa „Inter”. Concurs handbal – clasa a X-a (prof. Boitan Georgeta, prof. Manea Daniela)
Sâmbătă 10 decembrie 2011„Stihuri zburați acum din mîna mea…”. Ședință de creație, cenaclul „Prima-verba” (prof. Pița Doina)
De vrais mensonges. Prezentare și vizionare de film (prof. Amitricioaie Ștefania)
Cupa „Inter”. Concurs șah (prof. Boitan Costel) 

Eveniment
Zilele 
Grupului Școlar Industrial 
„Nicolae Iorga” 
Negrești 5 – 10 decembrie 2011
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Pagina   sponsorilor

Biroul notarial Ioniți Marieta îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul 
Camerei notarilor publici Iasi în 
circumscriptia judecătoriei Vaslui 
din localitatea Negresti, judeţul 
Vaslui.

Str. Unirii bl.E 2,
sc. D, parter

Fix: 0235 457 976
Mobil: 0748 172 239
E-mail: 
ioniti_bnp@yahoo.com
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HOTEL
DINAMO

Excelent pentru 
organizarea de 

evenimente

Strada Unirii 
nr.14

(între PECO și ANL)

Bar
Restaurant
NON-STOP

POZIȚIA 
JAGUAR SRL 

ÎN TOPUL  FIRMELOR:
Locul 1 în

Top Afaceri România 
Microintreprinderi, 

localitatea Negrești, 
domeniul 4711:

Comerț cu amănuntul
în magazine 

nespecializate, cu 
vânzare predominantă 

de produse alimentare, 
băuturi și tutun
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