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împărţiţi în patru grupe de lucru, care au avut patru 
teme de studiu: A. Obiceiuri şi tradiţii la naştere/ botez, 
B. Obiceiuri şi tradiţii la logodnă/ căsătorie, 
C. Obiceiuri şi tradiţii la moarte/înmormântare, şi 
D. Obiceiuri şi tradiţii pe perioada sărbătorilor din an. 

Echipele micilor cercetători au pornit să culeagă 
date despre obiceiuri şi tradiţii de la rude, vecini şi 
ceilalţi localnici în timpul săptămânii „Şcoala Altfel” 
(06 - 10 aprilie 2015), activitate care a constituit, de 
altfel, cea de a doua etapă a proiectului. 

Localnicele Vlad Elena de 80 de ani, Voicilă 
Florica de 86 de ani şi Marcela Oprea de 64 de ani le-au 
fost elevilor de mare ajutor în strângerea mai multor 
informaţii despre temele de studiu, povestindu-le 
câteva ore despre botez, nuntă, înmormântare şi alte 
obiceiuri de peste an. 

Ziua bilanţului, prezentarea rezultatelor muncii 
de cercetare în teren, a fost 30 aprilie, când toată echipa 
proiectului, elevii şi coordonatorii, ne-am adunat la 

şcoală pentru a povesti şi pentru a ne bucura de acest 
eveniment. 

Două echipe au dorit să prezinte tradiţiile locale 
prin două scenete, una cu ursitoare şi una cu obiceiuri 
de nuntă. Celelalte două echipe au prezentat 
paparudele, caloianul şi tradiţiile funerare prin 
montaje PowerPoint. Interviurile cu Vlad Elena, 
Voicilă Florica şi Marcela Oprea au fost incluse într-un 
montaj video, proiectat în pauzele dintre cele două 
scenete.

La finalul manifestării, eleva Vlad Andreea 
Larisa a încântat audienţa cu o interpretare de excepţie 
a melodiei „Vino, maică, să mă vezi” de Mia Barbu.

La final de proiect am lansat copiilor o altă 
provocare pentru anul 2016, aceea de a determina, 
împreună cu autorităţile locale şi cu îndrumătorii unui 
nou proiect, dacă zona lor are elemente de patrimoniu 
ce ar putea atrage vizitatori. 

Viorel STOIAN

COLEGEI NOASTRE MARIA STOICA VRABIE 
- IN MEMORIAM 

După 1990, în cadrul literaturii 
române, un loc aparte i-a fost atribuit 
memorialisticii interne şi externe privind 
detenţia. Există un număr variat de cărţi despre 
sistemul represiv şi concentraţionar din 
România, care pot fi încadrate în rubrica 
procesul comunismului. 

Memorialistica, în acest context, 
sugerează un gen de scriere literară, care 
cuprinde memorii. Fiecare dintre cei care au 
p e t r e c u t  a n i  g r e i  d i n c o l o  d e  g r a t i i 
(memorialistica internă) sau menţionează 
anumite momente, fără să fi trecut prin ele 
(memorialistica externă) povesteşte numai 
segmentul pe care l-a trăit sau auzit de la foştii 

1deţinuţi (cazul Virgil Ierunca ), exprimându-şi 
propriile trăiri, resentimente, refulări, din 
penitenciare, fără a utiliza un limbaj academic. 
Însă, modul de exprimare a celor care au trecut 
prin infernul temniţelor a creat un simţământ 
cutremurător prin conţinutul evenimentelor şi 
analiza psihologică. Ioan Ianolide afirma în 
cartea Deţinutul profet că rândurile scrise s-au 

2datorat în mare parte experienţei piteştene .
Majoritatea memorialiştilor nu au avut 

pregătire filologică, expunând stările afective 
şi psihice în exprimare identică. Lipsa de 
experienţă nu trebuie să marginalizeze 
scrierile, fiind necesară o conştientizare a 
faptului că autorii au trăit mulţi ani în condiţii 
inumane, exersarea exprimării făcându-se oral 
şi şoptit, cu spaima că puteau fi pedepsiţi în 
cazul în care erau surprinşi de gardieni.

Cititorii români au trecut brusc de la o 
literatură a ipocriziei la o literatură a 
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adevărului crud, infernal  .

     Una dintre cele mai bine realizate 
cărţi a fost Închisoarea noastră cea de toate 
zilele a lui Ion Ioanid, care, fără a avea pretenţii 
de scriitor, cum susţinea autorul însuşi, a 
produs un proces de înnobilare lăuntrică. Ion 
Ioanid a pus accentul în opera sa monumentală 
pe zugrăvirea caracterelor. Nu s-a aplecat 
asupra originii etnice, religioase sau politice a 
deţinuţilor.

 De ţ inu ţ i i  po l i t i c i  au  deven i t 
personalităţi prin rezistenţa manifestată în faţa 

4durerii fizice şi psihice . 

Carac te r i s t i ca  fundamenta lă  a 
memorialisticii o constituie dezvăluirea 
adevărului propriu asupra evenimentelor 
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petrecute în temniţele comuniste . Aceasta are, 
la rândul ei ,  mai multe subtrăsături , 
determinate de felul în care fiecare individ a 
trăit fenomenul reţinerii de către securişti, apoi 
al arestării, procesul, comunicarea sentinţei, 
viaţa în închisoare, pedepsele. Memoriile 
devin impersonale, pentru că ilustrează 
asemănări în exprimare.

Literatura de detenţie poate f i 
considerată ca având un caracter didactic, 
dedus în urma nenorocirilor la care a fost supus 
poporul român timp de 45 de ani  şi care, prin 
corectivele morale să umple golul creat în 
suflete atâtor generaţii. 

În contextul menţionat, am iniţiat şi 
desfăşurat, împreună cu muzeograful Maria 
Stoica Vrabie, concursul de istorie, intitulat 
Închisoarea în România comunistă ca realitate 
memorialistică(1948-1964). Concursul a avut 
loc la data de 19 martie 2015, în sala de 
conferinţe a Muzeului Brăilei „Carol I”, 
obiectivul concursului fiind acela de a îi 
îndemna pe elevi şi în egală măsură pe 
profesori, la conştientizarea situaţiei trecute, 
făcând  o analogie cu ceea ce se petrece în 
zilele noastre şi anume opacizarea mentală a 
societăţii.

De asemenea, am avut în vedere 
încurajarea elevilor pentru cercetarea istorică, 
sensibilizarea cu privire la faptele comise în 
î n c h i s o r i l e  c o m u n i s t e ,  d e z v o l t a r e a 
competenţelor de sistematizare a informaţiilor 
din mai multe surse şi stimularea spiritului de 
competitivitate.

Concursul  a  constat  în  lucrăr i 
prezentate în Power Point, de 15-20 slide-uri, 
cuprinzând 2 teme la alegere:1. Forme de 
detenţie: istoric- închisoarea ca patrimoniu, 
tipuri de închisori (anchetă, tranzit, femei, 
legionari etc), metode de constrângere şi 
teroare. 2. Literatura de detenţie: rolul şi 
funcţiile memorialisticii din spaţiul carceral, 
delimitarea metodologică: memorialistica 
internă/externă. 

Criteriile de evaluare au vizat: 

Literatura de detenţie, Forme de detenţie - 
penitenciarele, Susţinerea argumentată a 
punctelor de vedere, Diversitatea tehnicilor 
PPT, Respectarea titlului proiectului.

Au participat 30 de elevi (clasele IX-
XII) şi 5 cadre didactice de la Liceul Pedagogic 
„D.P. Perpessicius”, Liceul Teoretic „Panait 
Cerna”, respectiv Liceul Teoretic „Mihail 
Sebastian”, fiind premiaţi cu cărţi ale Editurii 
„Istros”.

Am rămas plăcut surprinse de reacţia 
pozitivă a elevilor, care s-au aplecat temeinic 
asupra subiectelor propuse. Tema gulagului 
românesc a deschis ochii acestor copii 
interesaţi în aflarea adevărului istoric. Au 
încercat să înţeleagă ce simţeau tinerii de 
atunci şi care erau idealurile pentru care şi-au 
sacrificat cei mai frumoşi ani sau chiar viaţa. 
Au considerat că prin literatura de detenţie nu 
s-au şters din memoria colectivă dramele prin 
care oameni simpli, dar şi personalităţi de o 
înaltă tărie morală au trecut. 

Acest articol este dedicat colegei 
noastre, un suflet apropiat, înţelegător şi 
iubitor, Maria Stoica Vrabie, care a păşit într-o 
lume mai bună.

1.  Autorul lucrării Fenomenul Piteşti prezintă pentru 
prima dată, imediat după 1990, ororile fenomenului de 
reeducare din închisoarea de la Piteşti, prin 
intermediul memoriilor lui Ovidiu Cotruş, fost deţinut 
politic.
2. Ioan Ianolide, Deţinutul profet, Ed. Bonifaciu, 
Bucureşti, 2009, p.155.
3. Nicolae Baltă, Sertarul şi tipăriturile, „Luceafărul”, 
nr. 16, 1994, apud Ruxandra Cesereanu, Gulagul în 
conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura 
închisorilor şi lagărelor comuniste, Ed. Polirom, Iaşi, 
2005, p. 87.
4. Ne vorbește Părintele Arsenie, ediția a 2-a, vol. 1, 
Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 97-99.
5. Mihai Rădulescu, Istoria literaturii române de 
detenţie: Memorialistica reeducărilor, prima istorie a 
literaturii române de detenţie, 
http://www.literaturasidetentie.ro

Cătălina MÂRZA
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