Ion Chiriac traverseazã noaptea sumbrã în lumina
þãrii, în care scrie urmãrit de un destin aparent nefavorabil, avînd fiere pe limbã ºi spãlînd cu sînge tot
muntele vînãt: Curînd, foarte curînd va fi dimineaþã.../
Poate cã imediat ce va apune " acest gînd/ Va fi
dimineaþã./ Aºa traversez nopþile,/ Privindu-mi apusul
gîndului;/ Coboarã-mã-n ceaþã... (Traversînd noaptea).
Poetul care a urcat în timp, nu în ultimul timp, ci
întotdeauna, este cuprins de o mare sfîºiere ºi tristeþe
metafizicã: Dacã vreþi, jupuiþi-mã!/ Jupuiþi-mã, dacã
vreþi!/ Voi veþi fi cei care, pînã la urmã,/ Îmi veþi
spînzura un trup roºu (Dacã vreþi), aºa cum adevãratul
spirit al adîncurilor, N. Labiº, cel care avea sã
exclame: Dacã cineva gigantic ar veni/ ªi mi-ar rosti:
Eu îþi dau toatã viaþa/ Neînceputã, nepãtatã/ ...Mãreþia
acestor vremi/ Vreau doar cu paºii mei sã o mãsor (Am
cãutat) ºi Ion Chiriac imortalizeazã o vreme apusã în
care poetul avea menirea sã scrie, fiind un barometru
sensibil la frãmîntãrile mulþimii: Am fost ºi eu sub
cupola aceea mãreaþã/ ªi pe creºtetul meu a pãºit EL/
Urcînd la tribunã/ ªi eu am lansat porumbei albi/ Care
în loc de pene aveau aplauze/ Dar în timp ce vorbea ºi
nu mã mai vedea nimeni/ Am scris versuri pe genunchiul unei femei/ Versuri care s-au ºters singure/ Ca ºi cum

le-aº fi scris în aburul de pe oglindã (Urcînd în timp).
Evocînd un loc al nemuririi, comuna Tansa, poetul
aduce în faþa ochilor imaginea lui M. Eminescu, pe vremea cînd era revizor ºcolar, fãcînd aluzie ºi la sistemul
de învãþãmînt din vremurile noastre: Eminescu se vede
în timp, revizor ºcolar/ Tot la Tansa/ Acum peste o sutã
de ani/ El a trecut mînios pe aici ºi a scris:/ Gardul ºcolii
e spart, ºcoala dãrãpãnatã/ Învãþãtorul beat în cancelarie/ Copiii lãsaþi de izbeliºte.../ Sabia avea ce sã taie/
Eminescu tremurã de frig cu elevii în ºcoalã... (Clipã).
Om care a luat pulsul vieþii rurale, fiind nãscut întro cãruþã, îl orbeºte culoarea albã a cailor, preferînd
vineþiul (aluzie, poate, la G. Bacovia), culoarea care
redimensioneazã vîrsta poetului: Auziþi-mã, ascultaþimã ºi auziþi-mã!/ Nu mai vreau sã mîn caii aceºtia albi/
Care mã duc atît de lin/ Încît adorm ºi leºin în cãruþã./
Auziþi-mã, ascultaþi-mã ºi auziþi-mã! (În cãruþã).
Poetul, în viziunea lui Ion Chiriac, nu este altceva
decît imaginabilul spic de grîu/ În care pîinea ºi cuþitul/ Se nasc deodatã (Sudoare).
Credem cã este de datoria criticii literare sã reevalueze opera liricã a acestui talentat poet.

Zenovia APOSTOL ÞICALO

AMINTIRI

ÎN DEVÃLMÃªIE

M

inunatã, incitantã ºi ingenios rotunjitã de neobositul scriitor ºi editor Ion
Filipciuc, ªcoala din umbra turnului
(Biblioteca Mioriþa, 2011) se dezvãluie cititorului
(licean sau nu) cu farmec ºi generozitate. Prilejuitã
de sãrbãtorirea semicentenarului promoþiei 19571961 de la ªcoala Medie Nr. 2 Suceava, fostã
Regina Maria, cartea se prezintã grafic în strai de
sãrbãtoare (fireºte!): clãdirea ºcolii de pe coperta
întîi pe fundalul unui copac înflorit, susþinînd stema
Moldovei. Un ecuson delicat, o floare de cireº,
închide în el simbolul inocenþei liceenilor de odinioarã, prezenþi în fotografia de grup pe coperta a
patra. Tot aici, strãjuind veacurile, stã de veghe
Turnul lui Alexandru Lãpuºneanu, martor dar ºi
depozitar al memoriei colective.
Armonia alcãtuirii relevã priceperea ºi tainica
iubire a editorului, oferind privirii un Cuvînt înainte
care are drept scop reîmprospãtarea memoriei pentru
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a conduce cu rigoare de fier pe cititor în miezul
problemelor, ca sã ne reaºezãm cronologic în ceea
ce a fost viaþa noastrã.
Dupã lansarea chemãrii colegilor la realizarea
cãrþii, el argumenteazã cã scrierea va fi o modalitatea de a fi împreunã pe mai departe, cãci fiecare
coleg va aduce în povestirea sa un sîmbure de mic
roman " istoria vie a unui destin.
Evenimente social-politice ºi culturale fulgureazã cronologic istoria ªcolii de fete, transformatã în Liceu de fete, iar în cele din urmã în ªcoala
Medie Mixtã Nr. 2 Suceava. Dupã istoricul Liceului,
urmeazã partea cea mai bogatã, Jubileul, începînd
cu prezentarea corpului didactic ºi a promoþiei.
Cruci negre marcheazã numele celor plecaþi spre
altã lume, profesori ºi elevi. Gaudeamus# invitã
pe toþi cei ce au fãcut liceul, adresîndu-se mereu
celor care participã la sãrbãtoarea revederii.
Colegiul organizator ºi Invitaþia lansatã mãrturisRevista românã nr. 4 (70) / 2012

esc strãdania de a reuni, dupã jumãtate de secol,
foºtii colegi ºi a da un sens ºi un curs fermecãtor
revederii, materializat într-un bogat program.
Partea fundamentalã a conþinutului o constituie
amintirile colegilor, redactate cu duioºie ºi umor, cu
nostalgie sau cu mîhnire reþinutã, rememorîndu-se
pãtimiri, dar ºi nãstruºnicii, pãþanii (Renate
Lang). Titlurile sunt enunþuri sugestive din povestire
ºi se constituie în capitole, veritabile trepte coborînd
în oraºul vechi, o Suceavã învãluitã de istorie, de
legendã ºi mister (Mariana Pita). Cadrul socialpolitic se estompeazã, neavînd rezonanþã afectivã
prea mare, ca sã facã loc coordonatei spaþiale. În ce
priveºte timpul, orice tînãr are percepþia veºniciei,
de aceea, din zãbranicul memoriei apare în primplan spaþiul, Arcadia " þinutul fericirii, al vîrstei fãrã
griji, þinut identificat cu ºcoala, unde copilul
deschide ochii cãtre lume ºi cãtre propria fiinþã,
acolo, toþi simþindu-se egali: nu fãceam nicio diferenþã între noi, eram doar colegi ºi-atît, dar aveam
cei ºapte ani de acasã (Mariana Pita). Un altul mãrturiseºte: mã mîndream tare cu ecusonul ºi ce
frumoºi eram în uniforme ºi cu ecusoane!
(Gheorghe Fieraru) " acestea fiind premisele solidaritãþii ºi ale camaraderiei.
Cine erau ºi cum arãtau aceºti adolescenþi ne
spun fotografiile de la sfîrºitul scrierii, în care apar
chipurile colegilor bronzaþi ºi rîzînd (Peter
Mitrik). Portretul fizic ºi moral al liceenilor se contureazã tot din mãrturisiri: eram tineri ºi frumoºi,
inocenþi ºi sentimentali, zvãpãiaþi ºi totuºi atît de
cuminþi, modeºti ºi prietenoºi (Mariana Pita).
Confesiunile se înfiripã ca un Jurnal al clasei
de cei ce reînvie chipuri, practici, tradiþii ºcolare,
impresii ºi manifestãri cultural-artistice, conferind
scrierii valoare documentarã. În faþa tuturor, în semn
de admiraþie ºi recunoºtinþã, troneazã admirabile
personalitãþi de profesori prestigioºi, dascãli severi,
dar mai mult iubiþi decît temuþi, ascunzîndu-ºi cu
tact ºi eleganþã convingerile în acele vremi de
demolãri ºi reconstrucþie: Doamne, ce profesoarã
era! Pîinea lui Dumnezeu! (Johann Laub), exclamã
un fost elev, iar o colegã adaugã, citînd vorbele profesoarei de chimie: Cine merge la Concertul
Filarmonicii din Botoºani, mîine nu va fi ascultat la
chimie (Mariana Pita). ªi, extaziatã, comenteazã:
Închipuieºte-þi!, cãci unele Doamne erau mai
severe decît bãrbaþii (Johann Laub).
Dar se fãcea carte ºi pe vremea aceea (în 1949)
ºi cine voia sã înveþe, învãþa ºi atunci, întãreºte
Doamna profesor-doctor Rodica Alexandru, una din
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cele douã Doamne profesoare supravieþuitoare din
întreg colectivul didactic al liceului.
În ceea ce priveºte ideologia vremii, volumul
este important ºi prin faptul cã surprinde rezistenþa
tacitã, aproape instinctivã a tinerilor faþã de tot ce le
invada mintea, iar evadarea în naturã, cãlãtoria gîndurilor se alãturau altor mijloace de apãrare:
«Scînteia tineretului» era uitatã pe catedrã, pe
bancã ºi ajungea cine ºtie unde (Philip Sulziner),
profesorii aºteptau rãspunsuri conforme cu ideile din
presã, dar de la reuniunile din noaptea de Înviere îi
lãsau sã plece pe la 11 noaptea, numai bine ca sã
ajungem la bisericã (Mariana Pita). Practica agricolã, taberele de muncã aveau ºi ele partea lor frumoasã, prilejuind ºi momente de distracþie ºi apropiind tinerii. Unii ascultau Vocea Americii (Philip
Sulziner), se informau, alþii se refugiau în lecturi
interzise de ºcoalã, puþini fãceau descoperiri arheologice la marginea Cetãþii de Scaun, chiulind cîteodatã de la ore. Cel mai adesea, recurgeau la filme ºi
la plimbãri pe strada principalã la ore tîrzii, ori îºi
trimiteau gîndurile în zbor peste Biserica Sfîntul
Dumitru ºi peste Turnul din apropiere. Dar era
nevoie de oameni ºi se învãþa carte, recunosc foºtii
elevi. Un altul completeazã: Nu pot spune cã nu am
avut profesori excepþionali (Hans Laub). Cu voce
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admirativã se dezvãluie cã doamna de muzicã studiase la Viena, oraºul compozitorilor ºi al muzicienilor (Mircea Tcaciuc). M-a impresionat Doamna
Almazova, ºtia o latinã de speriat, adaugã Mircea
Aºuencei.
În acea vreme de dupã rãzboi ºcolile scoteau
oameni cu carte multã, de aceea tot ce-am realizat
a fost cu muncã ºi suferinþã (Aurica Iroaie), mãrturisesc unii din semicentenarioþi, privind totuºi în
urmã cu duioºie: #acum îmi dau seama cît de frumoasã a fost perioada aceea#, cãci speranþele erau
încã intacte (Aurica Iroaie).
Citind destãinuirile ºi privind fotografiile lor de
azi, înþelegi cã aceastã generaþie a fost una puternicã, cele mai multe chipuri arãtînd persoane ºi personalitãþi remarcabile, învingãtoare în lupta cu viaþa.
ªi este plãcut sã urmãreºti firul lor destinic, fiecare
nume deschizînd cu prietenie fereastra sufletului,
fãrã sã ºtie cã oferã o lecþie de viaþã altor generaþii.
Lucrarea, armonios ºi inteligent realizatã, la
prima vedere poate fi o monografie sau o istorie,
cum o apreciazã vieþuitorii dintre coperte, dar, parcurgînd-o ºi cu inima, îþi face impresia unui roman
polifonic în care voci pline de emoþie îºi regãsesc în
timp strãlucirea sufletelor adolescentine, unde clipa
ºi amintirile sunt atît de intime. Se resfirã pagini de
veritabilã prozã memorialisticã valoroasã nu numai
prin sinceritate, dar ºi prin frumuseþea unor mijloace
artistice, prin vibraþia ºi chiar talentul, pe alocuri,
prin care se re-creeazã atmosfera de studiu, viaþa de
elev. Secvenþe vesele sau tensionate se deruleazã
sub ochii cititorului, prelungind veºnicul azi al
tinereþii, redeºteptat de ultimul clopoþel al recreaþiei
mari ((Ion Filipciuc), dupã care urmeazã nesfîrºita
vacanþã. Impresia de viu ºi autentic vine dintr-o subtilã alternanþã a monologului cu dialogul, interviuri
care dau senzaþia unei întîlniri spontane ºi a unui
popas prin locurile vechii Suceve, de unde acum 50
de ani am zbughit-o fericiþi în lume (Ion Filipciuc).
Admirabilã este ºi grija pentru ca amintirea
colegilor sã fie întreagã, chemîndu-i cu pioºenie,
mai întîi, pe cei care nu mai sunt, apoi mulþumindule celor care au venit din alte þãri : Sulziner Philip
ºi Lanzer Wolf sosiþi din Israel, Laub Johann, Lang
Renate, Wagner Herta, Tapliuc Natalia ºi Mitrik
Peter din Germania, Scarlat Mihai din Franþa, ºtiind
cã nu le-a fost uºor (Mariana Pita).
Ceea ce sporeºte frumuseþea scrierii este limbajul atractiv, familiar ºi artistic în relatãri, simplu sau
stilat, care încîntã prin tonul sincer, cald ºi festiv ºi
care aminteºte importanþa sentimentalã a evenimen 50

tului generator de bucurie. Caracterul intim ºi discreþia mãrturisirii avertizeazã cititorul asupra sacralitãþii unor trãiri: Tot ce n-a fost scris aici rãmîne al
meu ºi numai al meu, adicã al vremii tinereþilor
noastre frumoase ºi de neîntors (Gabriela Drãgoi)..
Descrierea locurilor ºi a chipurilor evocate cu
duioºie ºi firul narativ al fiecãrei rememorãri se
împletesc într-un tablou dinamic al unei generaþii
pline de optimism ºi încãlzite la flacãra solidaritãþii.
Dar cea mai mare putere ºi vrajã a scrierii este aceea
de a revigora energiile benefice închise în noi, cititorii, pentru ca cei în vîrstã sã se poatã întîlni acolo
cu cei tineri, în ideea refacerii comunicãrii dintre
generaþii. Valenþe vindecãtoare ºi alinãtoare ale
acestui manual de neuitare reies din ultimele încredinþãri ale participanþilor: Am fost fericitã cã ne-am
revãzut (Mariana Pita), rememorînd acel timp în
care eram tineri ºi fãrã supãrãri de neiertat
(Gabriela Drãgoi), cãci aºa vedeam pe atunci
ºcoala, prietenia ºi viaþa (Gabriela Drãgoi), un timp
cu fete mîndre ºi bãieþi cucuieþi (Gabriela MeleºDrãgoi), ca ºi astãzi, pe alocuri.
Finalul este lãmuritor, înduioºãtor ºi optimist: ca
o luminã peste vãlul uitãrii stãruie, cu zvon de
clopoþel, pentru ca în fiecare an " ºi la mulþi ani sã
îmblãm tot împreunã (Ion Filipciuc).
Din mulþimea de nume ºi voci, rãsunã solemn, ca
într-o apoteozã, glasul pãrintelui Nicolae Horga,
parohul Bisericii Sfîntul Dumitru din Suceava, cel
care a oficiat slujba de pomenire a foºtilor profesori
ºi elevi, adresîndu-se parcã tuturor promoþiilor de
elevi: Vã felicit pentru aceastã iniþiativã# ºi vã
îndemn sã vã întîlniþi, dacã se poate, în fiecare an, sã
fiþi biruitori în încercãrile vieþii prin credinþã, rãbdare ºi jertfelnicie.
Cartea poate fi consideratã ºi un manual de
supravieþuire prin aceea cã transmite spre lume un
cald mesaj de umanism: # luaþi dragostea mea cu
voi în orice colþ de lume vã întoarceþi. (Gabriela
Drãgoi)
Prin bogãþia informaþiilor, a ilustraþiilor ºi a
fotografiilor, prin echilibrul alcãtuirii, coordonatorul
lucrãrii oferã un ghid de iniþiere în ceremonii jubiliare, iar prin realizarea graficã ºi conþinutul ei valoros, editorul I. Filipciuc a ivit un model inedit de
memorial colectiv, cu mijloace tehnice moderne " o
scriere atractivã ºi necesarã pentru completarea unei
jumãtãþi de veac din istoria ºi cultura Cetãþii voievodale a Sucevei.
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