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Armonie şi polifonism la zidirea episcopală a Romanului
entru Cetatea Muşatină a Ro-
manului recenta răsturnare a
celor două clepsidre, una a se-
colelor, şi o alta a mileniilor a
fost precedată de o crestătură
sacră de răboj, care aduce
aminte creştinilor că Sfântul
Locaş de închinăciune al Epis-

copiei numără în această toamnă sute
de ani de atestare documentară, de
când şi-a deschis porţile sale de har, şi
înspre ceruri şi către pământ. O înge-
nunchere smerită dăruită pios şi unui
loc al faptelor şi unui timp al istoriei,
care acum, amândouă, sub blagoslove-
nie şi gând se alătură unul de celălalt şi
împreună ni se deschid nouă, din nou.

Veacuri de preamărire a înălţi-
milor sfinte şi de preţuire a fiinţării
noastre zilnice, de meditaţie cucer-
nică şi de îmbrăţişare înţeleaptă a
veşniciei cu vremelnicia...

Să ne apropiem pas cu pas, şi să
pătrundem, gând cu gând, în această
pravoslavnică zidire episcopală, ple-
cându-ne, la început, fiinţa noastră
umilă şi ridicându-ne, apoi, privirile
încărcate de harul firesc al cunoaşte-
rii. O zăbovire în care ochii noştri
să admire, spiritual bogăţia artistică
a acestui locaş, măiestria fără pere-
che a făurarilor lui, ca şi canoanele
strădaniilor lor întru cele ale frumo-
sului. Sunt multe motivaţiile unui

astfel de demers, dar intenţia noastră
de acum este de a surprinde măsura
în care dăltuirile arhitectonice ale zi-
dirii se alătură între ele, când în uni-
tate armonică şi când în diversitate
polifonică, apelând pentru aceasta, la
cele două modele de pluralitate ale
frumosului sonor.

l O verticalitate
de forme şi lumini

După ce am trecut, mai întâi, pe
sub acea elansare superlativă de ar-
monii care este Turnul Clopotniţă de
la intrare, suntem întâmpinaţi, de de-

parte, de o atare unitate a exteriorului
Bisericii şi a întregului ca şi a unor
tăieturi parţiale şi a ferestrelor şi con-
traforturilor bine distanţaţi, ca şi a
complexului-portal în sine, lateral şi
nu frontal. O întruchipare de neega-
lată suficienţă armonică o constituie
recenta elansare a turnului singular,
a cărui geometrie vecină cu impon-
derabilul, se acordă de minune cu
broderiile în zid ale suprafeţelor de
bază. Un exterior redus la câteva co-
armonii majore care conferă întregii
zidiri modestie vizualică şi bogăţie
interiorizată în gând.

Păzeşte-mă Doamne de tehnocraţi!
l Interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele

Sindicatului din Învăţământ Neamţ

Este cunoscut faptul că în strategia Fe-
deraţiei Sindicatelor Libere din Învăţă-
mânt adoptată la sfârşitul lunii
septembrie a.c. este prevăzut amenda-
mentul că – dincolo de acţiunile fixate la
nivel naţional – fiecare organizaţie jude-
ţeană poate adopta măsuri proprii pen-

tru realizarea obiectivelor generale. Ştiu că pe
18 octombrie, dvs. aţi participat la Bucureşti la
o acţiune de pichetare a Guvernului. Ce s-a în-
tâmplat însă în Neamţ?

– După ce ne-am consultat cu colegii noştri
şi aceştia au fost de acord cu o acţiune de pro-
test împotriva ultimelor întâmplări legate de sa-
larizare şi mult aşteptata Lege a salarizării, am
purces în dimineaţa zilei de 24 octombrie la o
acţiune de protest în faţa Prefecturii nemţene.

Pentru că nu doresc să se ajungă la o inter-

pretare eronată a lucrurilor, vreau să subliniez
faptul că aceasta nu a fost o acţiune a liderilor
de sindicat, ci o acţiune organizată de ei, la ce-
rerea membrilor de sindicat.

– Punctual, cum s-au desfăşurat lucrurile?
– Cei peste 250 de participanţi au venit din

tot judeţul, din zona Roman, Tg. Neamţ şi, în
special, din zona Piatra-Neamţ. Ne-am organi-
zat mai întâi pe esplanada de la Curtea Dom-
nească, după care am coborât pe scările din
coasta Teatrului Tineretului şi ne-am mobilizat
în faţa Prefecturii. Desigur că traseul şi toate
detaliile de organizare a acestei acţiuni au fost
stabilite cu Jandarmeria şi ceilalţi factori res-
ponsabili, pentru ca să nu se întâmple lucruri
nedorite şi, în mod civilizat, să putem transmite
mesajul pe care îl aveam de transmis.

Astfel, în intervenţiile din faţa Prefecturii,
colegii noştri au explicat motivele pentru care
ne aflăm acolo, motivele nemulţumirii noastre.
Am arătat că răbdarea noastră e pe sfârşite şi că
ceea ce reclamăm noi nu este propria noastră

condiţie, ci starea întregului învăţământ româ-
nesc. Aşa că trebuie subliniat şi faptul că la mi-
ting au participat nu doar cadre didactice de
predare, ci şi reprezentanţi ai personalului di-
dactic auxiliar, precum şi ai personalului nedi-
dactic.

A fost, de asemeni, prezentă şi presa, care
a reflectat în mod fidel cele petrecute acolo. 

Apoi o delegaţie a noastră, alcătuită din
şapte persoane, a fost invitată la o discuţie cu o
echipă a Prefecturii condusă de subprefectul
Vlad Ciurea, un tehnocrat care n-a apucat să-şi
exercite mandatul nici două luni. Cum era şi
normal, am abordat mai întâi problemele care
se puteau rezolva pe plan local, între care şi de-
contarea navetei, o problemă care, legal, ţine de
fiecare consiliu local. Chiar dacă la acest capi-
tol – în urma unor intervenţii anterioare la Pre-
fectură – lucrurile s-au rezolvat în mare parte
şi, comparativ cu alte perioade de timp stăm
mai bine, problema rămâne încă deschisă.

Subliniez că în intervenţiile avute apoi am
prezentat şi argumentat punct cu punct lista
noastră de revendicări (N. R. pe care o publi-
căm în pag. 3), iar subprefectul a promis că va

–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

Gheorghe A. M. CIOBANU
(continuare în pag. 12)
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Dan C. Mihăilescu, la Zilele Bibliotecii
Judeţene „G. T. Kirileanu”

criitorul Dan C. Mihăilescu a fost pre-
zent pe data de 25 octombrie la Sala
„Cupola” a Bibliotecii Judeţene „G. T.
Kirileanu”, unde a susţinut conferinţa
„Ce rost(uri) mai are înţelepciunea?”.
Invitatul special al Zilelor Bibliotecii,
prezentat publicului de către scriitorii
nemţeni Adrian G. Romila şi Emil Ni-

colae, a intrat în dialog cu publicul, pledând
pentru înţelepciune şi cele mai importante re-
surse ale ei, cărţile. 

A doua zi, pe 26 octombrie, Dan C. Mi-
hăilescu s-a întâlnit şi cu elevii de la Seminarul
Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăsti-
rea Neamţ, într-un colocviu despre „voluptatea
lecturii”. „Dan C. Mihăilescu este un adevărat

Bernard Pivot al românilor, celebrul prezentator de cărţi din Franţa, al cărui
model pare că l-a şi preluat de altfel. Ca şi confratele francez, Dan C. Mihăi-
lescu promovează cartea, lectura, plăcerea de a citi. O întâlnire cu Dan C. Mi-
hăilescu poate fi contagioasă: te determină să te apuci de citit. Şi apoi, vorba
cronicarului, nu există mai cu folos petrecere a timpului decât zăbava asupra
cărţilor. Ceea ce e de demonstrat ...!”, a spus Adrian Alui Gheor ghe, directorul
Bibliotecii Judeţene şi moderator al evenimentelor. 

Pregătiri pentru „Zilele Creangă”
Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ invită pe cei toţi ce cred

că poveştile copilăriei de la Humuleşti trebuie dăruite mai departe să se alăture
echipei de organizare a „Zilelor Creangă”, eveniment ce va avea loc în cursul
lunii decembrie. Nemţenii sunt invitaţi să ia parte la activităţi cu propuneri, par-
ticipări directe, momente artistice şi orice iniţiative care ar putea transforma
oraşul Târgu Neamţ şi Humuleştiul, pentru trei zile, într-un tărâm al copilăriei.

„Ne dorim, cu sprijinul dascălilor şi al copiilor, cu sprijinul autorităţilor
locale, să organizăm o zi dedicată poveştilor marelui povestitor! Spiritul aces-
tuia să fie în fiecare şcoală, în fiecare bibliotecă... în fiecare conştiinţă!”, spune
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nainta acest document către Guvernul
României. L-am rugat să transmită toto-
dată faptul că starea de tensiune din şcoli
este una reală şi că, dacă vrem ca lucru-
rile să meargă bine în acest sistem, tre-
buie să încercăm să rezolvăm măcar
unele dintre ele. Am spus că lucrurile ar

trebui măcar începute, pentru că suntem con-
ştienţi că toate lucrurile nu pot fi rezolvate peste
noapte. Din păcate în ultimii ani, viteza cu care
s-au acumulat problemele a fost mult mai mare
decât cea de melc cu care s-au rezolvat. Desigur
sistemul de învăţământ este unul deschis, un
sistem dinamic, un sistem care trebuie să ţină
pasul cu tot ce se întâmplă nou, dar apariţia pro-
blemelor şi rezolvarea lor trebuie să fie sincro-
nizate mult mai bine. Mai ales de către
tehnocraţi.

Revenind în faţa Prefecturii, am adus la cu-
noştinţa colegilor noştri modul în care a decurs
întâlnirea cu reprezentanţii puterii locale, faptul
că rămânem în aşteptarea unei reacţii a Guver-
nului.

– Şi aţi rămas în aşteptare?
– Deocamdată. Dar ţin să mai adaug faptul

că protestul nostru s-a desfăşurat fără nici un
incident şi chiar am fost felicitaţi pentru decenţă
şi bună organizare. De fapt, chiar asta ne carac-
terizează pe noi, cei care lucrăm în învăţă-
mânt... Revenind la întrebarea dvs., chiar dacă
situaţia politică este destul de confuză înainte
de alegeri, FSLI n-a stat cu mâinile în sân. Ast-
fel, reprezentanţii Federaţiei au pledat în cadrul
Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţi-
lor pentru amendamentele noastre la OG nr. 20,
şi acolo li s-au promis, printre altele, această
mărire de salarii şi transformarea personalului
nedidactic în personal auxiliar, specific învăţă-
mântului. Pe scurt, nu a fost vorba de o nouă
Lege a salarizării, ci de modificarea acelei or-
donanţe buclucaşe – lucru care s-a şi întâmplat,
ea trecând de Parlament şi aşteptând promulga-
rea la Cotroceni. În această situaţie, ar urma ca
de la 1 ianuarie 2017 să avem o creştere sala-
rială de 15% şi nu una de 5% în decembrie
2017, aşa cum era prevăzut. Ideea ar fi că, dacă
tot avem o creştere economică, rezultatul ar tre-
bui să se vadă şi în buzunarele noastre. Nu tre-
buie să fii cine ştie ce tehnocrat ca să înţelegi
lucrul acesta. Atâta doar că, deocamdată,
această lege se află la Curtea Constituţională,
fiind contestată de liberali.

– Să revenim acasă. Cum se apropie Cră-
ciunul, cum vin semnale alarmante din şcoli... 

– Adevărat. Au început din nou problemele
legate de salarii. Deşi în comisia paritară din 12

octombrie am rugat Inspectoratul şcolar să so-
licite o situaţie financiară din fiecare şcoală cu
necesarul de bani până la sfârşitul anului, situa-
ţie care a fost înaintată la minister, până acum
nu am avut nici o reacţie din partea MENCS.
Astfel că în acest moment (N. R. - 15 noiembrie)

(urmare din pag. 1)

Păzeşte-mă Doamne de tehnocraţi!
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rof. Elena Preda, preşedintele Fundaţiei Culturale „Ion Creangă”. Even-
tualele propuneri pot fi trimise pe pagina de facebook a fundaţiei sau
pe adresa de e-mail fundatia.ioncreanga@gmail.com. 

Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ are ca scop iniţie-
rea şi desfăşurarea de programe şi activităţi specifice cultivării memo-
riei scriitorului Ion Creangă, precum şi iniţierea şi desfăşurarea de
programe şi activităţi în toate domeniile de interes comunitar socio-cul-
tural şi istoric, pe plan local, regional, naţional şi internaţional.

Profesoara Elena Botez a primit
diploma de cetăţean de onoare

La sfârşitul lunii octombrie, una dintre vocile celebre
ale României, Elena Botez a primit diploma de cetăţean
de onoare al municipiului Piatra Neamţ. Ceremonia a
avut loc într-un cadru festiv, la Liceul de Artă „Victor
Brauner”, la care aceasta a fost profesor vreme de decenii.
Ajunsă la venerabila vârstă de 91 de ani, Elena Botez a

făcut o frumoasă carieră pe scena Operei din Timişoara şi a cântat de-a lungul
timpului alături de mari solişti ai vremii, pe multe scene din ţară şi din stră-
inătate. S-a întors mai apoi în oraşul natal, unde a profesat la Liceul de Artă
„Victor Brauner” şi a îndrumat în tainele artei lirice generaţii întregi de elevi.
Printre realizările profesoarei Elena Botez se pot remarca cele peste 30 de pre-
mii la Olimpiada Naţională de Muzică, peste 100 de premii la concursurile
naţionale şi internaţionale de canto clasic, obţinute de elevii săi, plus 60 de
absolvenţi de Conservator din ţară şi străinătate.

Conferinţa „Conace din judeţul Neamţ”,
la Palatul Şuţu

Cinci conace boiereşti din judeţul Neamţ au făcut subiectul unei confe-
rinţe organizate, pe data de 2 noiembrie, la Palatul Şuţu din Bucureşti. Con-
ferinţa „Conace din judeţul Neamţ” a fost susţinută de istoricul de artă
Ruxanda Beldiman, prezentarea propunându-şi să aducă în atenţia publicului

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)
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LISTĂ
DE REVENDICĂRI

1. Respectarea Legii Educaţiei
Naţionale, în sensul alocării anuale
din bugetul de stat a minim 6 %, din
produsul intern brut pentru educaţie;

2. Stabilirea unor costuri stan-
dard per elev corecte;

3. Elaborarea pe principii echita-
bile a Legii salarizării unitare a per-
sonalului din sectorul bugetar,
ţinându-se seama de importanţa acti-
vităţii din fiecare domeniu;

4. Finanţarea cheltuielilor cu sa-
lariile pe traseul: Ministerul Educaţiei
– inspectorate judeţene – unităţi şco-
lare;

5. Decontarea cheltuielilor cu na-
veta personalului didactic de către
Ministerul Educaţiei;

6. Elaborarea în regim de urgenţă
a Statutului Personalului Didactic;

7. Reducerea cu două ore a nor-
mei de predare pentru profesorii cu
gradul I şi cel puţin 25 ani vechime;

8. Pensionarea, la cerere, a per-
sonalului didactic cu trei ani mai de-
vreme decât vârsta standard de
pensionare, fără a fi afectat cuantu-
mul pensiei;

9. Acordarea statutului de autori-
tate publică pentru personalul didac-
tic;

10. Elaborarea unor noi norma-
tive de personal care să ţină seama de
situaţiile concrete în care lucrează
personalul didactic auxiliar şi nedi-
dactic;

11. Elaborarea metodologiei pen-
tru acordarea sporurilor personalului
nedidactic care lucrează în condiţii
deosebite;

12. Respectarea hotărârilor jude-
cătoreşti.

Preşedinte,
Prof. Gabriel PLOSCĂ

Păzeşte-mă Doamne de tehnocraţi!
vem un număr de 9 şcoli care nu mai au bani
deloc pentru salarii, şi pentru altele 18 nu
avem decât parţial bani. Efectiv însă, din 139
de şcoli (134 finanţate prin ISJ şi 5 prin Con-
siliul Judeţean) doar 19 vor avea bani inte-
gral pentru salarii. De obicei, după
rectificarea din vară, aceste situaţii se rezol-

vau la începutul toamnei printr-o altă rectificare
bugetară, lucru care nu s-a mai întâmplat în acest
an. Prin urmare, pe 11 noiembrie am fost siliţi să-l
atenţionăm pe dl. ministru Mircea Dumitru (N. R.
puteţi citi adresa alăturat) că nerezolvarea stării de
tensiune din şcoli ar putea duce la acţiuni revendi-
cative specifice, inclusiv la închiderea şcolilor.
Până la răspunsul MENCS, care întârzie să se con-
cretizeze în bani lichizi dar abundă în justificări,
această situaţie urmează să fie soluţionată – pentru
moment – prin realocare bugetară de către ISJ
Neamţ. Dar, subliniez, lucrurile nu pot fi rezolvate
decât printr-o rectificare bugetară la nivel naţional. 

– Să revenim la lucruri mai plăcute. Ştiu că ur-
mează să primim în curând o delegaţie a colegilor
din Republica Moldova. În ce stadiu se află diligen-
ţele?

– Vestea bună e că dl Dumitru Ivanov, preşe-
dintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Moldova, a acceptat să dea curs invitaţiei noas-
tre de a ne întoarce vizita pe care o delegaţie a Sin-
dicatului din Învăţământ Neamţ a făcut-o în
Basarabia, anul acesta, în a treia decadă a lunii mai.
A fost un bun prilej de a cunoaşte oameni adevăraţi
care-şi iubesc meseria şi ţara, un prilej de a ne îm-
părtăşi experienţe sindicale şi experienţe de viaţă,
un prilej de a vedea lucruri bune, cu regretul că la
unele dintre ele în România s-a renunţat prea uşor.
Mă refer aici la Festivalul Republican al Creaţiei
Angajaţilor Instituţiilor Preuniversitare, un concurs
de o mare valoare artistică şi o puternică încărcă-
tură emoţională. Îi aşteptăm aşadar pe oaspeţii
noştri între 15 şi 18 decembrie când, sperăm, mi-
reasma Crăciunului va mai atenua miasmele fră-
mântărilor alegerilor, pe ambele maluri ale
Prutului. Nădăjduim să facem un reuşit schimb de
bune practici, în care oaspeţii noştri vor vedea câ-
teva şcoli nemţene, vor vizita locuri dragi sufletului
nostru comun: casa lui Creangă, casa lui Hogaş,
casa lui Sadoveanu, casa Veronicăi Micle şi casele
spiritualităţii noastre moldave: Agapia, Văratic, Si-
hăstrie, Secu... Sperăm, de asemenea să le putem
arăta şi altă faţa a datinilor noastre strămoşeşti şi,
de ce nu?, să tragem şi un Pluguşor împreună.

– Sunt numai ochi şi urechi. Şi am plecat să-mi
pregătesc clopoţelul...

a
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inci edificii reprezentative pen-
tru arhitectura rezidenţială no-
biliară din mediul rural al
judeţului Neamţ. 

„Sunt edificii care fie au
nuclee originare din secolele
XVII-XVIII şi au primit o haină
arhitecturală nouă în secolul al

XIX-lea (Budeşti, Mărgineni, Podo-
leni, Cârligi), fie au fost construite în
secolul al XIX-lea (Costişa). Aflate în
posesia unor familii ale protipendadei
(Ghika, Cantacuzino, Rosetti, Kru-
penski), conacele au devenit expresia
gustului proprietarilor sau al dorinţei
acestora de a fi în pas cu moda epocii.
Stilistic, unele dintre aceste edificii se încadrează în familia neoclasicismului
sau al eclectismului”, arată organizatorii.

Ruxanda Beldiman (n. 1973) este istoric de artă, cercetător, şef al depar-
tamentului de Arte Vizuale şi Arhitectură – perioada modernă, la Institutul de
Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. A susţinut un doctorat în
arte vizuale cu tema „Castelul Peleş. Expresie a fenomenului istorist de influ-
enţă germană” (UNArte 2009). 

Festival de poezie tânără,
la Zilele Bibliotecii „G. T. Kirileanu”

Prima ediţie a Festivalului „poeziatânără.ro” s-a desfăşurat, în perioada
21-22 octombrie, sub auspiciile Zilelor Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”.
Festivalul a reprezentat prima ediţie a unui eveniment ce-şi doreşte să devină
tradiţional, fiind inaugurat, pe data de 21 octombrie, prin intermediul coloc-
viului „Generaţia 2000 plus. O certitudine?” şi a unui recital de poezie. La
eveniment au fost prezenţi tinerii poeţi Andrei Alecsa (Botoşani), Ştefan Ba-
ghiu (Sibiu), Mihnea Bâlici (Piatra-Neamţ), Daniel Coman (Sibiu), Ana Donţu
(Sibiu), Vlad A. Gheorghiu (Iaşi) ş. a. Atmosfera artistică a momentului a fost
întregită de acoladele muzicale susţinute la pian, saxofon, vioară, acordeon şi

c
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Adolphe Chevallier,
135 de ani de la naştere

e data de 7 noiembrie 1881 vedea lu-
mina zilei la Broşteni, în judeţul
Neamţ, unul din cei mai importanţi fo-
tografi ai primei jumătăţi a secolului
trecut. Este vorba despre Adolphe Che-
vallier, de numele căruia se leagă atât
istoria şi tradiţia satului românesc de pe
Valea Bistriţei, pe care l-a imortalizat

în sute de fotografii care au făcut înconjurul
lumii, cât şi oraşul Piatra-Neamţ, unde Che-
vallier şi-a deschis un atelier particular, lângă
Liceul „Petru Rareş”.

Adolphe Chevallier a început şcoala pri-
mară în satul natal, apoi a urmat cursurile
Şcolii Nr.1 din Fălticeni, fiind coleg de clasă
cu Mihail Sadoveanu şi împrietenindu-se cu
ilustrul cărturar pietrean, G. T. Kirileanu. 

În jurul anului 1897, este trimis în Elveţia,
la Lausanne, unde învaţă meseria de fotograf,
meserie pe care o va practica în România, de-
venind unul din cei mai de seamă artişti foto-
grafi din prima parte a secolului al XX-lea.

Ca nimeni altul, Chevallier reuşeşte să
surprindă esenţa şi pitorescul Văii Bistriţei:
păstorii cu turmele lor, plutaşii, gospodarii,
păstrătorii de tradiţii, cosaşii la strânsul fânu-
lui, femeile pe prispă la tors sau la războiul de
ţesut, ori diferite personalităţi ale timpului.

În anul 1921, Adolphe Chevallier devine
fotograful Curţii Regale, iar în anul următor
hotărăşte să-şi ridice un nou atelier, pentru
care primeşte autorizaţie de la Primăria Pia-
tra-Neamţ.

Cu aparatul alături, Chevallier cutreieră
locurile dragi lui, surprinzând momente şi ac-
tivităţi din viaţa ţăranilor de pe Valea Bistriţei,
oprindu-se în special asupra îndeletnicirilor
feminine din zonă. 

Supus persecuţiilor regimului comunist,
a fost nevoit să emigreze în 1948 în Elveţia.
A încetat din viaţă în anul 1962, la Lausanne,
cu un nesfârşit dor faţă de ţinuturile natale,
exprimat în scrisorile către prieteni. 

A fost un om iubit, respectat şi apreciat
de cei din jur, care au avut numai cuvinte de
laudă faţă de caracterul şi profesionalismul
lui. I s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare
al municipiului Piatra Neamţ, post-mortem.

Irina NASTASIU

Poveste (de toamnă) fără sfârşit...
ovestea noastră începe aşa... A fost odată
ca niciodată, într-o familie din UE, mai
exact în Ţara tuturor posibilităţilor şi a
promisiunilor de tot felul, o Cenuşăreasă
din categoria bugetarilor, pe care Statul
de drept şi guvernanţii au uitat-o. În plus,
aceştia nu-şi mai aminteau că, pentru a

ajunge acolo sus, şi-au petrecut ani în băncile
patinate de trecerea timpului, nu doar bătându-
se cu cocoloaşe de hârtie, ci... probabil, învă-
ţând lucruri frumoase şi utile de la dascăli cu
tâmplele cărunte şi cu hainele uzate şi pline de
praf de cretă. Mai târziu, unii chiar au lucrat în
sistem... Au uitat cum îşi drămuiau banii în ziua
de salariu pentru a acoperi facturile de utilităţi,
ratele la bănci şi cheltuielile cotidiene... 

Astăzi, pe fiecare dintre cei de la conduce-
rea navei îi recomandă câte ceva. Pe unii cra-
vatele ochioase, pe alţii butonii auriţi şi gravaţi
(cine ştie unde şi cu ce) sau tratamentele SPA
(pentru a da bine pe sticlă), de aceea nu mai ştiu
să dea măsura talentului în cârmuirea (colec-
tivă) obiectivă. Şi formulează. Zilnic.

Ne-am săturat de programe demagogice şi
de platforme, unele mai convingătoare decât al-
tele. Politicienii noştri profesionişti (crescuţi ca
nişte feţi-frumoşi, peste noapte), hrăniţi cu
ideologia la care se închină încă de dinainte de
a se naşte, încearcă să ne încredinţeze (a se citi
îndobitocească) de faptul că tot ce vor face pen-
tru noi va fi ceva de vis (a se citi coşmar). Ba
chiar vom avea acelaşi statut ca în perioada in-
terbelică...?!

După părerea dumnealor, noi ne ţinem
doar de manifestaţii în care ne strigăm nemul-
ţumirile (imaginare), când, de fapt, ar trebui să
le mulţumim cu capetele plecate pentru orice
procent pe care ni-l dau, dar despre care nu re-
cunosc că ne aparţine şi că ni l-au luat pentru a
stabiliza bugetul statului (acelaşi, ca mai sus)
pe care îl slujim cu credinţă şi recunoştinţă veş-
nică, neştiind să facem altceva decât să mode-
lăm suflete. ASTA AM ÎNVĂŢAT, ASTA
FACEM DOMNILOR!!! Cu dumneavoastră
nu am reuşit. Şi nu suntem noi de vină!!!
Munca noastră nu are nicio valoare, nu produ-
cem nimic, de ce să ne mai cerem drepturile?
Cu ce contribuim noi la prestigiul ţării? Stră-

dania noastră este ineficientă, atâta timp cât nu
toate sufletele se lasă modelate. De aceea s-a
ajuns aici.

Câte legi, din cele care ne privesc, s-au res-
pectat? De ce trebuie să apelăm la procese in-
terminabile pentru a ne câştiga drepturile
promise? Care este cu adevărat statutul nostru?
Suntem bugetari, nu? Din care aripă? Pentru că,
în ultima vreme, nu se urmăreşte decât dezbi-
narea bugetarilor! Pentru unii există fonduri,
pentru noi, nu!? Este drept? 

Stimaţi colegi, va trebui să ne clonăm fie-
care pentru a putea face faţă (la timp şi eficient)
îndatoririlor şi sarcinilor care ni se transmit!

Va trebui să dilatăm timpul, astfel încât
ziua să aibă mai mult de 24 de ore, pentru a ne
dovedi responsabilitatea actului didactic şi să
demonstrăm că orele petrecute la şcoală sunt ur-
mate de multe altele în care ne documentăm,
concepem şi corectăm teste sau participăm la
proiecte, activităţi extracurriculare, chiar dacă
sunt zile libere (de drept) sau nelucrătoare, res-
pectate de alte categorii de ...muncitori. În actul
didactic, nouă nu ne asigură nimeni nici cazar-
mamentul, nici necesarul zilnic, în afara sala-
riului. Bravo celor care au reuşit să-şi câştige
drepturile!

Mai mult, patriotismul a ajuns unul de pa-
radă! Doar noi simţim româneşte la 25 octom-
brie, 1 Decembrie sau 24 Ianuarie? Două din
aceste zile (de curând) sunt libere pentru toată
lumea! De ce nu suntem şi noi în rând cu toţi?
Numai noi ştim să ducem flori şi să aplaudăm?
Numai noi trebuie să ieşim în stradă cu elevii,
chiar dacă în calendar scrie LIBER?

De ce trebuie să avem numai îndatoriri, nu
şi drepturi? Ce ar trebui să facem? Să mergem
pas cu pas sau să facem primul pas? Cel deci-
siv! Şi, ca toţi proletarii, să fim uniţi! Fără să
ne cheme cineva!

Povestea va continua atâta timp cât nu ne
vom mobiliza (radical) şi vom abdica de la prin-
cipiile în care am fost educaţi!

Profesor, Daniela PREPELIŢĂ
Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman
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hitară de către elevi din cadrul Liceului de Arte „Victor Brauner”, aflaţi
sub coordonarea profesorilor Mihaela Bucătaru, Leonid Ceobanu şi Iu-
lian Stoica. 

Circuitul maratonului de poezie a continuat pe data de 22 octom-
brie, la ora 16.00, la Biblioteca Orăşenească „Mihai Eminescu” din
Bicaz unde, într-o dezbatere moderată de scriitorul Adrian G. Romila,
invitaţii au pornit, alături de public, pe drumul propriei poezii, având
ca reper versul eminescian „... ne succedem generaţii şi ne credem mi-

nunaţi”.

Nemţeni la Concursul interjudeţean
„Istoria fără manual”

Două şcoli nemţene au participat, la începutul lunii noiembrie, la cea de
a IV-a ediţie a proiectului cultural artistic interjudeţean „Istoria fără manual”,
competiţie desfăşurată la Ipoteşti, judeţul Botoşani. Şcoala Gimnazială Nr. 1
Cordun şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răuceşti au fost reprezentate de prof. Pavel
Petrea, prof. Carmen Sandu şi prof. Traian Anton.

Evenimentul are un caracter regional, reunind şcoli, cadre didactice şi oa-
meni de cultură din şase judeţe ale Moldovei: Bacău, Iaşi, Neamţ, Suceava,
Botoşani şi Vaslui. 

Anul trecut, marele trofeu al competiţiei a fost câştigat de Şcoala Gim-
nazială Nr. 1 Răuceşti, echipajul nemţean fiind coordonat tot de profesorul
Anton Traian. 

După cum informează organizatorii, proiectul este conceput ca o prelun-
gire a activităţii didactice, elevii derulând activităţi de cercetare, documentare,
inovaţie sau creaţie în domeniul istoriei, menite să dezvolte şi să consolideze
sentimentul patriotic şi pasiunea pentru istorie.

Legea timbrului literar,
amânată pentru anul viitor

Deputaţii din Comisia pentru Cultură au votat, luna trecută, amânarea
discutării proiectului privind instituirea timbrului cultural, proiect ce prevede
ca preţul fiecărei cărţi să crească cu 1 leu. Dezbaterea proiectului va fi reluată
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Puneţi mâna pe carte!
otrivit oamenilor de ştiinţă de la Univer-
sitatea Yale, persoanele care citesc mai
mult de 3 ore şi jumătate pe săptămână
au un risc cu 23% mai redus de a muri
prematur, în comparaţie cu cei care nu
fac acest lucru. Şi chiar dacă mecanis-
mul prin care cititul ajută la prelungirea
vieţii nu a fost stabilit cu certitudine,

există numeroase teorii care scot în evidenţă
beneficiile conferite de stimularea legăturilor
neuronale. Conform concluziilor oamenilor de
ştiinţă, cele mai benefice ale cititului ar fi:

Reducerea stresului. Un studiu al cerce-
tătorilor de la Universitatea din Sussex, Marea
Britanie, concluzionează că cititul poate re-
duce cu până la 68% nivelul stresului, fiind
chiar mai eficient decât ascultatul muzicii pre-
ferate sau plimbările în parc. Astfel, şase mi-
nute petrecute citind un ziar sau o carte pot
contribui la reducerea tensiunii musculare şi
la îmbunătăţirea ritmului cardiac.

Prevenirea declinului cognitiv. Se ştie
că cititul poate încetini sau chiar preveni de-
clinul cognitiv, având inclusiv capacitatea de
a opri din evoluţie boli severe precum maladia
Alzheimer. Un studiu din 2013, realizat de
cercetătorii de la Universitatea din Chicago, a
scos la iveală că cititul şi alte activităţi care
stimulează funcţiile cititului (şah, cuvinte în-
crucişate, integrame etc.) pot încetini evoluţia
demenţei.

Socializare sporită. Unii oameni văd în
citit o metodă excelentă de a evada din coti-
dian, însă cercetările recente arată că acest
obicei poate avea un impact pozitiv în relaţiile
cu celelalte persoane. De exemplu, un studiu
din 2013 a relevat că persoanele cărora le plac
cărţile de ficţiune sunt mai empatici şi ştiu
„cum să îi citească” pe cei din jur.

Calitatea somnului. Dacă lumina emisă
de ecranele televizoarelor poate duce la un
somn mai agitat, din cauza producţiei insufi-
ciente de malatonină, hormonul care îi semna-
lează creierului că este vremea să te odihneşti,
cititul unei cărţi înainte de a merge la culcare
te ajută să dormi mai bine şi mai mult.

Inteligenţă superioară. Studiile recente
au arătat că cititul nu numai că ajută la îmbu-
nătăţirea vocabularului, dar contribuie şi la
creşterea IQ-ului şi a gradului de inteligenţă. 

RED.

adul este dezordinea, raiul e ordinea, spune
un consacrat teolog. Trăim într-o cultură,
cea română, a dezordinii. Sufocantă. Ne-
aleasă. Fals idolatră. Într-un interviu mai
vechi, regretatul Alexandru Muşina spunea:
„Am fost şi sunt împotriva unei sintagme
absolut nefericite şi cu efecte dezastruoase
asupra spaţiului cultural şi literar românesc,

şi anume, postmodernism românesc: Nu ideea de
postmodernism şi de postmodernitate mă deran-
jează, ci această construcţie hibridă şi, după păre-
rea mea, intelectualiceşte ridicolă, de
postmodernism românesc. Dacă ţi-aş spune, hai să
analizăm postmodernismul tadjic sau chirghiz, sau
postmodernismul sudanez, bineînţeles că ai râde.
Dar, când spunem postmodernism românesc sun-
tem foarte mândri că postmodernismul, care este
ceva transnaţional, exprimă o lume fără naţiona-
lism, capătă acest atribut de românesc, care ar fi
deosebit de postmodernismul străin”. În traducere
ar fi vorba de o fudulire dâmboviţeană, logoreică
şi sifonată, artificioasă, decomplexată nu prin „cul-
tivarea valorii” ci prin excesul de etichete. Ca într-
un talcioc de mahala mărfurile literare sunt expuse
concomitent pe aceeaşi tarabă, fără o minimă se-
lecţie. Arta românească seamănă, până la un punct,
cu oraşele noastre în care, în majoritatea cazurilor,
mahalaua a ocupat, încet, sigur şi centrul. În aceste
condiţii un premiu Nobel ar arunca întreaga litera-
tură română în haos. S-ar ridica fronturi împotriva
„făptaşului”, delimitări, denunţuri. Muşuroiul cul-
tural s-ar aprinde. Dacă (o) Ana Blandiana, (un)
Nicolae Breban, (un) Mircea Cărtărescu sau (un)
Liviu Ioan Stoiciu, să zicem, ar fi propuşi la pre-
miul Nobel, sunt convins că pe adresa Academiei
Suedeze s-ar înregistra o mulţime de „denunţuri”
la adresa „impostorilor”. Confuzia persistă (şi)
pentru că cititorul pare să nu mai aibă nici un cu-
vânt de spus. Nu vrea sau nu poate. Nu are despre
ce să se pronunţe, sau a fost alungat din preajma
cărţilor de esopismul căldicel din alte vremuri. Nu
mai are timp să descifreze şarade, nici nu mai vrea.
În „vreme de ciumă”, dacă e să reluăm vechiul lait-
motiv, s-a dovedit că poezia e bună, totuşi, doar ca
text exorcizator. Am să reiau şi o „poveste” spusă
de Fănuş Neagu, despre „autoritatea” lecturii şi a
scriitorului: „Mă obsedează ideea (cumplit, devas-
tator de enervantă): câtă inteligenţă, cinste şi de-
votament cheltuim noi, scriitorii, pentru fiinţa
neamului? Pentru lume? – nici nu îndrăznesc s-o

spun. Întâlnindu-mă cu o doamnă în jur de 40 de
ani, mamă a doi copii, unul de 15 ani, celălalt de 9
ani, am schimbat, după salutul de rigoare, obişnui-
tele banalităţi: ce mai faci? cum o duci? etc.
Doamna, pe care o ştiu de pe când era fetiţă în scu-
tece, m-a pus în încurcătură cu: – Tu ce mai scrii
Fănuş? Nu ştiu ce mi-a venit să răspund tot cu o
întrebare: –Tu ce mai citeşti, M?... – O, dar eu nu
mai am când să citesc! Soţul, tot timpul cu preten-
ţii, copiii extrem de ocupaţi, mama bătrână... Am
dus întrebarea mai departe: – Copiii tăi ce citesc?
Răspuns: – Naiba să-i ia, nu citesc decât plătiţi, în
rest stau tot timpul la calculator. – Îi plăteşti să ci-
tească? am continuat. – Douăzeci mii ora de lec-
tură. Şi nu-i pot reţine decât o oră, una şi jumătate!
– Te costă, am calculat eu, cam 60.000 (şaizeci de
mii) lei o partidă de lectură. – Noroc că o fac numai
o dată pe săptămână! Stau şi zac asupra unei între-
bări: merită să mai duc romanul până la capăt? Nu
mai vreau să scriu. Nu mai vreau şi gata. Nu mai
vreau. Nu mai vreau să urc muntele. Şi cred că e
dreptul meu (parafrazându-l pe Delavrancea) să
nu mai vreau să vreau. Să mă uit în trecut şi să
ridic din umăr. Să mârâi neputincios. Şi să nu mai
văd nimic în viitor. Altădată m-aş fi îmbătat.
Acum până şi beţia mă plictiseşte”. În vremurile
noastre, însă, nimeni nu a demonstrat că literatura
ar mai fi bună la ceva. Şcoala, ultima redută a cul-
turii, e mai nevolnică decât un zid de lut forfecat
de şoareci şi vânt. Fenomenul e nou? Nici pe de-
parte. C. Rădulescu-Motru, filosoful şi moralistul,
spunea pe la 1900, iritându-i pe contemporani:
„Bârfa, insinuarea, intoxicarea, vorba în doi peri
sunt mai apreciate decât principialitatea, decât cin-
stea, decât adevărul… Proştii îşi dau cu părerea
despre cei deştepţi – şi dacă pot îi înfundă –, in-
culţii despre cei culţi – şi nu ezită să-i desconsi-
dere. Cei lipsiţi de bun simţ despre cei cu bun
simţ. Handicapaţii intelectual îşi dau cu presupu-
sul despre cei cu talent. În şcoalele noastre şi în
familii copiii nu învaţă calea de a ajunge la adevăr
ci cum să se ferească de şarpele cinstei. Invidia
este motorul societăţii noastre…”. În anii din
urmă, parcă mai mult ca oricând, democraţia a de-
venit mediocraţie. Cred că n-aş fi spus lucrurile
acestea mai bine, azi. Portretul artistului (la tine-
reţe sau la senectute) într-o poziţie semi-autistă,
atent la sunetele artei sale, neatent la hărmălaia
din jur, ar putea fi reprezentativ pentru această
epocă, pentru mare parte din parcursul culturii ro-
mâneşti. Pe acest fond, de supravieţuire de azi pe
mâine, spun şi eu ca alţi înaintaşi că tragediile lui
Shakespeare sunt optimiste pe când optimismul
proştilor e tragic.

Adrian ALUI GHEORGHE

I
P

Mediocraţia
democraţiei
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a începutul viitoarei legislaturi, respectiv în fe-
bruarie 2017, decizia fiind salutată de Asociaţia
Editorilor din România (AER), principala aso-
ciaţie profesională a editorilor de carte din ţara
noastră.

Cu acest prilej, AER solicită public, din nou,
ca toate părţile interesate să fie consultate înainte
de orice rediscutare a proiectului. Proiectul de

lege introduce 8 tipuri de timbre culturale (timbrul li-
terar, timbrul cinematografic, timbrul teatral, timbrul
muzical, timbrul folcloric, timbrul artelor plastice, tim-
brul arhitectural şi timbrul de divertisment) a căror va-
loare variază între 0.5 şi 5% din preţul produsului
cultural, cu excepţia timbrului literar care ar avea va-
loarea fixă de 1 leu pentru fiecare carte. Potrivit pro-
iectului de lege, veniturile realizate urmează a fi
direcţionate către uniunile şi organizaţiile de creaţie. 

Concert de flaut şi pian,
susţinut de trio‐ul „A Piacere”

Trio-ul „A Piacere” din Iaşi a fost prezent, pe
data de 16 noiembrie, pe scena Liceului de Arte „Vic-
tor Brauner”, unde a susţinut un recital cameral, în
cadrul Stagiunii artistice 2016 – 2017. Evenimentul
a fost organizat de Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, în par-
teneriat cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ şi se va desfăşura începând cu ora
18.00.

Soliştii Călin Fărcăşel (flaut), Irina Laura Suce-
veanu (flaut) şi Andrei Enoiu (pian) au delectat pu-
blicul meloman cu lucrări de Fr. Doppler, J. J.
Quantz, Th. Böhm, K. Doppler, Ch. Dancla şi E.
Kronke. 

l
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Comuna Zăneşti – cultură, tradiţie, educaţie

ub genericul Comuna Zăneşti – cultură,
tradiţie, educaţie în perioada 31 octombrie
- 1 noiembrie 2016 în Comuna Zăneşti s-au
derulat o serie de manifestări cultural-artis-
tice ce au avut ca scop sensibilizarea şi
transmiterea valorilor culturale prin inter-
mediul educaţiei către noua generaţie de
elevi. Aceste manifestări au fost dedicate

Zilelor Şcolii Zăneşti – ediţia I, 2016 precum şi
inaugurării Muzeului Satului Zanea.

Astfel, pe 31 octombrie, holurile şcolii fre-
mătau de emoţie... Emoţia revenirii în locurile
dragi, unde pasiunea, dăruirea şi profesionalismul
cadrelor didactice pensionare au fost valori pro-
movate de acestea pe tot parcursul lor profesional
la Şcoala Zăneşti, dar şi emoţia cadrelor didactice
actuale, emoţia revederii mentorilor lor, persoane
care le-au fost iniţiatori în această frumoasă mi-
siune...

Dascăl la Şcoala Zăneşti! Fiecare clasă, hol,
locşor al şcolii au trezit amintiri în sufletele cole-
gilor pensionari, iar lacrimile ivite în colţul ochi-
lor lor au confirmat încă o dată că munca pe care
au depus-o la catedră nu a fost doar o meserie, ci

chiar o parte din viaţa lor, o viaţă dedicată cu pa-
siune şi dăruire necondiţionată profesiei alese. 

Cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local
Zăneşti, al Consiliului Judeţean Neamţ şi în spe-
cial al dlui. Ioan Filip, primar al Comunei Ză-
neşti, cadrele didactice pensionare au fost
premiate cu diplome de onoare pentru activitatea
lor didactică de excepţie. Nu au fost uitaţi nici cei
care din păcate nu mai sunt printre noi şi cărora
li s-au acordat post-mortem diplome de onoare:
profesorii Carmena Băbuş, Gheorghe Custură şi
Constantin Şerban.

Elevii şi cadrele didactice au pregătit pentru
colegii pensionari prezentări power point sub ge-
nericele: Istoria comunei Zăneşti – prof. Dragoş
Matei; Rezultate deosebite obţinute la olimpia-
dele şi concursurile şcolare în anul şcolar 2015-
2016 – prof. Elena Teacu; Activităţile
extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor Şcolii
Zăneşti în anul şcolar 2015-2016 – prof. Daniel
Botezatu. A fost prezentată de asemenea o dra-
matizare a schiţei Domnul Goe, de I. L. Cara-
giale, în interpretarea unui grup de elevi din clasa
a VI-a, coordonaţi de prof. Georgiana Neagu.

Am avut onoarea
de a o avea prezentă în
rândurile noastre şi pe
dna. inspector şcolar
Florentina Ungureanu
care a apreciat activită-
ţile desfăşurate la
Şcoala Zăneşti, iar lacri-
mile din ochi şi glasul
tremurând trădau emo-
ţia revederii foştilor
dascăli, precum şi a lo-
curilor dragi ale copilă-
riei.

O altă reuşită a
Şcolii Zăneşti prilejuită
de aceste manifestări
este semnarea unui par-
teneriat cu Gimnaziul
Ion Creangă din Satul
Teleşeu, Raionul Orhei,

Republica Moldova. Doamnele director, repre-
zentante ale acestei instituţii şcolare, Tatiana Bur-
duniuc şi Tatiana Erhan au onorat cu prezenţa
manifestările derulate de Şcoala Zăneşti şi cu
această ocazie, împreună cu Isabela Jinaru, direc-
torul Şcolii Zăneşti, au semnat un parteneriat ce
va avea ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiilor
şi obiceiurilor populare locale, schimbul de bune
practici în ceea ce priveşte activitatea instructivă
dar şi instructiv-educativă şcolară şi extraşcolară,
schimbul informaţional permanent.

A doua zi a manifestărilor a debutat cu inau-
gurarea Muzeului Satului Zanea. Am fost mândri
când musafirii noştri, veniţi special pentru această
ocazie – dl. Ionel Arsene, preşedinte al Consiliu-
lui Judeţean, dna. Emilia Arcan şi dl. Laurenţiu
Dulamă, au aflat că fondatorii acestui muzeu sunt
cadre didactice din şcoala noastră, soţii Petru şi
Anuţa Dumitru, care, cu răbdare, dăruire, pasiune
şi respect pentru tradiţie şi valorile populare ade-
vărate au înfiinţat primul Muzeu al Satului în in-
cinta Şcolii Nr. 1 Zăneşti. Apoi, deoarece şcoala
se confrunta cu lipsa spaţiului pentru realizarea
activităţilor didactice, cu sprijinul dlui. primar
Ioan Filip au obţinut o altă clădire, foarte valo-
roasă, fiind ea însăşi foarte veche, pentru a-şi rea-
liza visul şi a înfiinţa acest Muzeu al Satului
Zanea.

Şi pentru că a fost zi de sărbătoare, tot pe 1
noiembrie s-a inaugurat şi Centrul de Cultură Ză-
neşti, unde elevii Şcolii Zăneşti, împreună cu par-
tenerii noştri, elevi ai Şcolii Borleşti şi-au
demonstrat talentul artistic prin cântec, dans şi
poezie în cadrul Proiectului Educaţional Judeţean
Festivalul Toamnei – ediţia a IV-a. De asemenea
mulţumim d-nei Carmen Nastasă, director al
Centrului de Cultură şi Arte Carmen Saeculare,
pentru implicarea deosebită în activităţile noastre
şi pentru momentele artistice deosebite oferite de
Ansamblul Floricică de la munte.

Activităţile desfăşurate în Comuna Zăneşti
sub titulatura cultură,tradiţie, educaţie reprezintă
pe de o parte respectul nostru, al tuturor celor im-
plicaţi – cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi
locale şi judeţene – respect pentru tradiţie, înain-
taşi, obiceiuri populare, valori perene ce repre-
zintă esenţa noastră ca popor, şi pe de altă parte
încercarea de a le promova într-o lume care pare
a-şi fi uitat rădăcinile şi menirea.

Isabela JINARU

S

l Zilele Şcolii Zăneşti – ediţia I, 2016
l Inaugurarea Muzeului Satului Zanea.
l Semnarea parteneriatului cu Gimnaziul Ion Creangă din
Satul Teleşeu, Republica Moldova
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„Mineralia” 2016
ea de-a VI-a ediţie a expoziţiei „Mineralia”, deschisă în perioada 17 –
20 noiembrie la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, este de-
dicată bijuteriilor unicat, create din pietre naturale, coral, perle sau chih-
limbar.

Pietrele naturale de podoabă folosite în crearea bijuteriilor sunt mi-
nerale formate în adâncurile pământului, cristalizate în diverse forme,
mate sau transparente, prezentând o multitudine de culori şi structuri.
Cele mai pure dintre acestea se numesc geme.

Pietrele preţioase – safirul, rubinul, smaraldul şi diamantul – precum şi
multe pietre frumoase – granatul, malachitul, lapislazuli, turcoazul (peruzeaua),
jadul, agatul sau chihlimbarul – sunt cunoscute din timpuri străvechi.

În timpurile moderne li s-au adăugat sute de specii minerale din grupa pie-
trelor fine, mai puţin cunoscute, greu accesibile, dar la fel de interesante: aven-
turin, labradorit, turmalină, acvamarin, rodocrozit, serafinit, tanzanit, opal negru
sau opal etiopian. Proiectul „Mineralia” a debutat în anul 2009, sub forma unei
colaborări între grupul de colecţionari amatori şi profesionişti „Mineralia”, co-
ordonat de geologul Andrei Gorduza, şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

Simpozionul „Incursiune în istoria
învăţământului românesc”

Dascălii şi elevii nemţeni au fost invitaţi să participe, pe data de 11 no-
iembrie, la cea de-a V-a ediţie a Simpozionului regional ştiinţific „Incursiune
în istoria învăţământului românesc”. Evenimentul a fost organizat de Şcoala
Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Roman, organizatorii propunându-şi des-
coperirea „comorilor” trecutului, pe care şcolile le posedă şi vor să le dăruiască
semenilor, această responsabilitate revenindu-le profesorilor de istorie. 

Simpozionul se adresează în general cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, managerilor educaţionali şi elevilor, fiind structurat pe două
secţiuni: „Şcoli centenare – lucrări monografice. Portretul dascălului de vo-
caţie – între realitate şi subiectiv” şi „Repere clasice şi moderne ale şcolii ro-
mâneşti. Exemple de bună practică prin proiecte, parteneriate, schimburi de
experienţă etc”. Toate cadrele didactice au primit diplomă de participare, co-
municările urmând a fi publicate în revista de istorie a şcolii, „Zamolxis”.

Alături de cadre didactice şi elevi, la eveniment au luat parte profesori
universitari, cercetători ştiinţifici, muzeografi, reprezentanţi ai ISJ Neamţ şi
ai comunităţii locale.

C

noiembrie 2016

Parteneriat Şcoala Zăneşti - Gimnaziul „Ion Creangă”
România - Moldova

u ocazia primei ediţii a Zilelor Şcolii Ză-
neşti – prima ediţie, ne mândrim cu o rea-
lizare de excepţie şi anume semnarea
unui parteneriat educaţional între Şcoala
Gimnazială Zăneşti, Neamţ, România şi
Gimnaziul „Ion Creangă”, sat Teleşeu,
Raionul Orhei, Republica Moldova.

Şcoala Zăneşti a fost onorată de prezenţa
doamnelor director Tatiana Burduniuc şi Ta-
tiana Erhan – reprezentante ale Şcolii din Re-

publica Moldova, care au participat la
activităţile Şcolii Zăneşti dedicate Zilelor Şco-
lii. Cu acest prilej s-a semnat şi un parteneriat
educaţional între cele două şcoli.

l Parteneriatul îşi propune:
- sprijinul reciproc în implementarea pro-

iectelor educaţionale iniţiate de cele două şcoli;
- participarea la toate proiectele educaţio-

nale iniţiate de cele două şcoli;
- schimb de bune practici în ceea ce pri-

veşte activitatea instructivă, instructiv-educa-
tivă şcolară şi extraşcolară;

- păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obi-
ceiurilor populare locale;

- schimbul informaţional permanent între
cele două şcoli;

- atragerea spre activitatea de lectură a unui
număr cât mai mare de profesori şi elevi;

- tragerea şi implicarea altor instituţii şi or-
ganizaţii în procesul educaţiei extracurriculare,
evenimente comune;

- colaborarea între cele două şcoli în deru-
larea activităţilor.

l Ceea ce ne dorim ca rezultate de la
acest parteneriat:

- creşterea nivelului de cunoştinţe, deprin-
deri şi abilităţi de comunicare ale copiilor şi ca-
drelor didactice implicaţi în proiect;

- dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi co-
laborare între părţile implicate în realizarea ac-
ţiunilor;

- creşterea prestigiului celor două instituţii;
- promovarea activităţilor non formale des-

făşurate în cele două instituţii, la nivelul opiniei
publice.

l Pentru a pune în practică acest par-
teneriat ne propunem următoarele metode
de lucru:

- întâlniri de lucru
ale reprezentanţilor in-
stituţiei şi coordonato-
rii de activitate
desemnaţi;

- schimb de infor-
maţii pentru armoniza-
rea efortului de
organizare;

- schimb informa-
tiv şi de materiale me-
todice privind educaţia
extracurriculară;

- popularizarea ac-
ţiunii pentru a exista o
participare largă;

- participarea am-
belor părţi cu personal
calificat la desfăşura-

rea activităţilor instructive, instructiv-educative
şcolare şi extraşcolare;

- realizarea unui material final de analiză a
activităţilor.

Şi pentru că şcoala din Republica Moldova
se numeşte „Ion Creangă”, nu puteam încheia
întâlnirea decât printr-o excursie pe plaiurile
natale ale lui Nică, la Humuleşti, Târgu-Neamţ
–la casa lui Creangă, apoi ne-am întors în timp
vizitând Cetatea Neamţului iar la sfârşitul zilei
I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru toate rea-
lizările noastre la mănăstirea Văratec.

Invitatele noastre s-au arătat încântate de
toate activităţile la care au participat: sesiunea
de comunicări dedicate Zilelor Şcolii, inaugu-
rarea Muzeului Satului Zanea, a Centrului pen-
tru Cultură Zăneşti, programul artistic
„Festivalul Toamnei”, excursia la Târgu Neamţ,
dar mai ales de semnarea parteneriatului prin
care ne dorim o punte educaţională peste Prut,
punte prin care să reînviem valorile şi tradiţiile
comune.

Profesor, Isabela JINARU

Punte educaţională peste Prut

C
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n anul 2006, la sfârşitul lunii octombrie,
după aproape 70 de ani de întrerupere, la
Arad, a avut loc Congresul Naţional al În-
văţătorilor şi Institutorilor din România.
Printre participanţi s-au aflat şi „învăţă-
torii” din Neamţ – Gheorghe Amaicei,
Tatiana Gârbea, Maria Daniela Ciuraru şi

Marin Filip. Congresul a aprobat în unanimitate
începerea demersurilor pentru reînfiinţarea
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din Româ-
nia, fapt realizat în 2008. Asociaţia Învăţătorilor
din judeţul Neamţ a fost membru fondator ală-
turi de alte 12 asociaţii judeţene.

La Arad, participanţii la Congres au lansat
colegilor din toată ţara românească chemarea la
solidaritate „în spiritul breslei învăţătoreşti cu
scopul redării demnităţii şi locului pe care în-
văţătorul îl merită în lumea de azi”. Solidarita-
tea ne-a determinat să uităm lucrurile urâte de
la congresul de astă vară (Eforie Sud, 8-12 au-
gust 2016) şi să pornim spre Arad, la Congresul
(extraordinar), numerotat al XXXIX-lea.

Drumul a fost istovitor pentru că a durat
cam cât un zbor cu avionul de la Bucureşti la

New York. Ne-am cazat la hotelul Ardealul, în
centru oraşului, acelaşi hotel, denumit altădată
Crucea Albă, unde s-au desfăşurat lucrările
Congresului Învăţătorilor din 1923.

Am descoperit un oraş minunat, curat şi
distins, aşa cum sunt majoritatea oraşelor din
Ardeal (asta-i partea bună a ocupaţiei impe-
riale!!). O promenadă pe faleza Mureşului te în-
deamnă se rememorezi crâmpeie din istoria
acestui oraş atestat documentar pe la începutul
sec. XI. (1028) Internetul mă ajută să vă rea-
mintesc că aici s-a înfiinţat Preparandia, prima
şcoală pedagogică românească din Transilva-
nia, aici a poposit Mihai Eminescu, în calitate
de sufleur în trupa lui Mihai Pascaly; aici a fost
deschisă în 1840 prima bancă de economii şi
credite de pe teritoriul României; aici s-a jucat

primul meci de fotbal din ţara noastră; aici şi-a
avut sediul Consiliul Naţional Român Central,
care a pregătit Unirea de la 1 Decembrie 1918.
De altfel, iluştrii politicieni arădeni s-au aflat în
conducerea Consiliului – Vasile Goldiş, Ştefan
Cicio-Pop, Ioan Fluieraş, Ion Suciu. Paşii se
pierd pe fiecare străduţă care-şi poartă propria
poveste. Poveste după poveste despre Mica
Vienă de pe Mureş…

Şi a venit ziua Congresului, 5 noiembrie
2016. În Sala de conferinţe a Complexului uni-
versitar M al Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad au luat loc delegaţii din aproape toate ju-
deţele ţării. Şi de această dată au fost judeţe
care nu au fost reprezentate: Covasna, Maramu-
reş, Vaslui, Cluj ş. a., iar din unele a venit câte
unul sau doi învăţători înscrişi în ultimul mo-
ment în AGIRo.

Cei care au vorbit au rememorat evenimen-
tele de acum 10 ani insistând, poate prea mult,
asupra importanţei reînfiinţării Asociaţiei Ge-
nerale. Nu s-a pierdut prilejul de a-l mai lăuda
şi de a-i mulţumi domnului preşedinte Viorel
Dolha.

Ne-am bucurat de reîntâlnirea cu prietenii
şi colegii din ţară dar mai ale cu cei din Basa-
rabia, Ucraina, Serbia şi Bulgaria. Până la urmă
cred că acesta este cel mai mare beneficiu al fie-
cărui congres al învăţătorilor: îi adună pentru
câteva zile pe slujitorii învăţământului din tot
spaţiul în care se vorbeşte limba română. Aşa i-am
cunoscut pe Mariana Marin, pe Pavel Cerbuşcă,
Angela Cutasevici din Chişinău pe Dorinel Stan
din Vârşeţ, Serbia, pe Galina Pelin din regiunea
Odessa, pe Lilia Hovorneanu de la Cernăuţi şi
pe mulţi alţii, oameni minunaţi, slujitori ai şco-
lii şi ai românismului.

Nu vreau să fac aprecieri nici asupra pro-
cedurii de alegere nici asupra corectitudinii vo-
tului. Important este că avem un preşedinte,
acelaşi Viorel Dolha şi un nou Consiliu director.

Să avem încredere în colegii noştri şi să-i spri-
jinim cât putem de bine spre propăşirea asocia-
ţiei noastre. Participarea la viaţa de organizaţie
este esenţială pentru fiecare cadru didactic iar
apartenenţa la o comunitate profesională cum
este AGIRo trebuie să fie o responsabilitate
onorantă..

Întâlnirea de la Arad a avut şi o latura for-
mativă, din nefericire prea scurtă prin prisma
temelor abordate şi a valorii intelectuale a celor
doi lectori. Prof. Nicolae Pellegrini, inspector
şcolar general adjunct la ISJ Arad a vorbit des-
pre Regulă şi excepţie, iar prof.univ.dr. Anton
Ilica a analizat câteva probleme actuale ale
educaţiei naţionale.

După amiază am vizitat Muzeul Preparan-
diei, cea mai veche şcoală pedagogică româ-
nească de pe aceste meleaguri.

Una dintre cele mai frumoase clădiri ale
Aradului este cea a Primăriei. Aici, în sala Re-
gele Ferdinand, a avut loc întâlnirea de seară a
participanţilor la congres. S-a vorbit despre mi-
siunea învăţătorilor şi profesorilor, despre isto-
ria românilor, despre manualele de istorie,
despre situaţia şcolii româneşti din jurul grani-
ţelor. Am avut posibilitatea să spun câteva gân-
duri, apreciate de unii, privite cu indiferenţă de
alţii. 

Am spus că a trecut perioada de organizare
şi reorganizare a asociaţiei. Trebuie să trecem
la un alt nivel al activităţii noastre. Trebuie să
devenim o asociaţie reprezentativă la nivelul
fiecărui judeţ. Numai aşa vom putea dobândi
statutul de asociaţie de utilitate publică. Să fim
conştienţi de valoarea noastră, a fiecărui mem-
bru şi vom reuşi să înţelegem corect misiunea
şi contribuţia personală sau de grup. Să ne di-
versificăm activitatea prin proiecte regionale şi
naţionale pornind de la idei simple. Să renun-
ţăm la discuţiile inutile şi aride despre aceleaşi
şi aceleaşi subiecte. Nu aşa vom reuşi să ne
facem înţeleşi şi ascultaţi. Pentru fiecare învă-
ţător şi profesor, apartenenţa la AGIRo trebuie
să fie o valoare şi un garant al împlinirii profe-
sionale şi personale. Aceasta trebuie să fie ade-
vărata misiune a asociaţiei. 

Atmosfera era prea festivistă aşa că prea
puţini colegi le-au înţeles corect. Ne aştepta o
seară de „socializare” aşa că am plecat în grabă
spre hotel.

Duminică, vântul neprietenos nu ne-a îm-
piedicat să mai străbatem o dată străzile frumo-
sului oraş.

Am plecat având convingerea că Nicolae
Iorga avea dreptate: Aradul chiar este Mica
Vienă de pe Mureş.

Prof. Liviu RUSU,
preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor

din judeţul Neamţ

După zece ani...

Î

N. R.: Asociaţia Învăţătorilor din ju-
deţul Neamţ a fost reprezentată la acest
Congres de prof. Liviu Rusu, preşedinte,
prof. înv. primar Maria Daniela Ciuraru, vi-
cepreşedinte, prof. înv. primar Carmen Ol-
teanu, prof. înv. primar Dana Poenaru,
membre în Consiliul director, prof. înv. pri-
mar Ionela Ababei şi prof. Liliana Cristina
Andron de la Şcoala Gimnazială Urecheni. 
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CONGRESUL
ASOCIAŢIEI GENERALE

A ÎNVĂŢĂTORILOR
DIN ROMÂNIA

a Arad, în 4-6 noiembrie 2016, a avut
loc al XXXIX-lea Congres al AGIRo,
Congres al cadrelor didactice din Ro-
mânia şi al Cadrelor Didactice Române
de peste Hotare. Congresul a fost unul
aniversar, la un deceniu de la reactiva-
rea AGIRo la congresul din Arad din

28-29 octombrie 2006.   La congresul organi-
zat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad şi Casa Corpului Didactic „Alexan-
dru Gavra” Arad au participat peste 400 de
cadre didactice din toate judeţele ţării şi zeci
de colegi din R. Moldova, Serbia, Ucraina şi
Bulgaria. Aceştia din urmă fac parte din aso-
ciaţiile partenere ale AGIRo: Asociaţia Gene-
rală a Învăţătorilor din România – Filiala R.
Moldova, Asociaţia Cadrelor Didactice de
Etnie Română din Serbia, Asociaţia Cadrelor
Didactice de Etnie Română din Ucraina şi din
viitoarea Asociaţie a Cadrelor Didactice de
Etnie Română din Bulgaria. Programul artistic
a fost asigurat de Centrul Cultural Judeţean
Arad şi Şcoala Populară de Artă. 

Actualul congres a fost prilej de propu-
neri privind ameliorarea sistemului de învăţă-
mânt, prilej de prezentare de bune practici dar
şi prilej pentru dezvoltare profesională prin
cursurile şi conferinţele care au avut loc.

Congresul a ales prin vot secret şi noul
Consiliu Director al AGIRo: Viorel Dolha
(preşedinte), Margareta Gheorghiţă şi Cătălin
Diaconu (vicepreşedinţi), Elena Mândru, Ma-
riana Marin, Gicu Dogaru şi Ioan Barbu
(membri). Noua conducere are deci în com-
ponenţă câte 2 colegi din Ardeal, 2 din Mol-
dova, doi din Muntenia şi unul din R.
Moldova. Printre ei sunt 3 învăţători, un in-
spector şcolar, un profesor de filozofie, un di-
rector de şcoală şi un cercetător în ştiinţele
educaţiei. (Comunicat AGIRo)

GLASUL CERBICIEI
Revistă de actualitate, cultură, artă şi istorie

a românilor din Serbia
a Arad, la Congresul Învăţătorilor l-am
reîntâlnit pe profesorul Dorinel Stan,
preşedintele Asociaţiei Românii Inde-
pendenţi din Serbia, un militant de frunte
al mişcării pentru introducere limbii ro-
mâne în şcolile din regiunile istorice
Timoc, Morava şi sudul Dunării.

Prof. dr. Dorinel Stan este şi redactorul
fondator al Revistei GLASUL CERBICIEI,
care apare sub egida Comunităţii Românilor
din Serbia, la Vârşeţ. Revista şi-a propus să
prezinte valorile, cultura şi realităţile româneşti
din Banatul sârbesc, trecutul zbuciumat al ro-
mânilor „pentru a fi cunoscuţi şi pentru a ne
cunoaşte noi pe noi înşine”.

„Comunitatea românească istorică din
Serbia simbolizează graniţa vie a poporului
român pe harta spiritualităţii multimilenară.
Românii din Serbia în anul Domnului 2016,
rămân în continuare subiect intens dezbătut,
discutat şi contestat, dar lipsiţi de strategii co-
erente, trataţi superficial, aparent cu indiferenţă
şi echidistanţă la nivelul de apreciere a celor
care se rotesc la conducerea instituţiilor care
vizează românii de pretutindeni” afirma preşe-
dintele organizaţiei RIS într-o scrisoare adre-
sată preafericitului părinte Patriarh Daniel.
Este o realitate surprinsă de Dorinel Stan şi în
articolul programatic al revistei publicat în
anul 2009. Cu permisiunea autorului vom reda
acest manifest al tuturor românilor ce trăiesc
în afara hotarelor actuale ale ţării.

Liviu RUSU

Jocul virtual

Secolul nostru, dedat cultural asamblează
utilul cu feluritul şi necesarul cu muţenia în
mersul cocoloş al minoritarului român, trasat
cu gând amar în fenomenul cultural văzut,
creat şi inhibat de aproape.

Scena culturală minoritară oferă câteva
alternative de dimensiuni mari, dar reduse într-
un sens unic, drept urmare a confruntărilor
„aleşilor noştri” neacceptabili şi autoinpuşi în

peisajul democratic al timpului nostru, dificil
şi exigent.

În lupta incandescentă pentru supremaţie,
jocurile devin reguli, iar competenţa viciu în
şirul acţiunilor lungi de epurare, atât de pro-
nunţate în semiumbra grupărilor mărginite de
influentul politic.

Nu înţelegem de unde atâta ignoranţă sub
acoperişul comun al actorilor minoritari care
într-adevăr domină scena bântuită a timpuri-
lor noastre. Desigur, transparenţa cu un aer
uşor colorat – democrat nu-şi găseşte menirea,
chiar dacă proporţia depăşeşte cu mult conşti-
inţa şi raţiunea. Firul Hârzobului se tot în-
noadă, iar răbojul se apropie de capăt. Evident
că în noua – vechea postură, prevederile şi in-
terpreţii îndrăgiţi perfecţionează cântecul
după auz, acomodat noilor împrejurări şi cir-
cumstanţe.

Continuând lucid jocul de-a interesul
ocult, dilemele se suprapun în izbânda oma-
gială, metaforic – alegorică pentru majoritate
minoritară necunoscută rămân doar viziuni cu
FERESTRELE DESCHISE.

O privire de ansamblu, vizând instituţiona-
lizarea instituţiilor cu caracter românesc, de-
notă axarea pe iluzoriul unor indivizi receptivi
care se rotesc pe posturi, sub privirile monu-
mentale a nucilor în perete, membrii incompe-
tenţi (medici, preoţi, mai nou indivizi cu şcoală
nouă…), fără studii superioare şi puncte de ve-
dere. Autoproclamaţi în sfera culturală şi bine-
cuvântaţi de clasa politică actuală, încearcă tot
felul de incursiuni pe sub streaşină. Funcţia nu
reprezintă o responsabilitate, ci este o doctrină
pentru performanţe personale şi beneficii în
numele culturii minoritare.

Semnalare esenţială a problemei culturale
o reprezintă moştenirea cadrelor cârpaci, sub
un drapel.

Activitatea culturală instituţionalizată a
minorităţii române în Serbia, indiferent din ce
unghi se interpretează se tot deplasează în spa-
ţii ceţoase şi neclare. E momentul să-i norma-
lizăm cursul!

Scrie: D. STAN

L

L
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ctualii şi foştii dascăli de pe Valea Bistriţei
Moldave s-au adunat din nou, sâmbătă, 17
septembrie 2016, la Şcoala Gimnazială
„Ioan Luca” din Farcaşa pentru a trăi câ-
teva ore în lumea prezentului şi amintiri-
lor din trecutul pedagogic al zonei.

Întâlnirea a fost prilejuită de organi-
zarea colocviului Dascăli nemţeni de altădată
de pe Valea Bistriţei Moldave, din Depresiunea
Ţara Hangului – din comunele Borca, Farcaşa,
Poiana Teiului, Grinţieş – ediţia a III- a, iniţiat
şi coordonat de profesorul Paul Scripcaru, care
a avut ca invitaţi reprezentanţi ai administraţiei
locale, ai corpului didactic din comunele amin-
tite mai sus, ai clerului din Protopopiatul Ceah-
lău, dar şi invitaţi de onoare: scriitoarea Magda
Simionescu, Willi Păvăloaia – prof. dr. în eco-
nomie, Dumitru Luca din Ceahlău – nepot al
învăţătorului erou Ionel Arsinte –, Dumitru Un-
gureanu – prof. de geografie la Şcoala Gimna-
zială din Tulgheş – Harghita.

Prima parte a programului a debutat cu pri-
mirea invitaţilor cu pâine şi sare, cu recitarea
poeziei „Să trăim clipa”– în memoriam Maria
Chirilă – învăţătoare din comuna Ceahlău. 

S-a intonat imnul naţional, preotul proto-
pop Ionel Cuţuhan a rostit rugăciunea de bine-
cuvântare, şi s-a păstrat un moment de
reculegere.

Au urmat apoi intervenţiile domnului pri-
mar Cristinel Gheorghiu, a domnului director
al şcolii Constantin Gavriluţ, şi prof. Paul
Scripcaru, care au urat succes întregii activităţi,
după care s-a intrat firesc în program.

Din comuna Borca, cu emoţie au fost pre-
zentate de către doamna prof. Lucia Coşula per-
sonalităţile Veronica Luca – învăţătoare şi
Haralambie Mihăilescu – prof. de limba ro-
mână, latină şi poet.

Despre învăţătorul-erou din comuna Far-
caşa, căzut în luptele de la Boroaia – Suceava
la 22 aprilie1944, ne-a făcut o amplă relatare,
foarte documentată, însoţită şi de un album de
familie, prof. Paul Scripcaru – strănepot.

Familia de învăţători Sava şi Garofiţa Po-
iană de la Şcoala Primară Stejaru – Farcaşa a
fost prezentată de prof. Vasile Găină – au fost
primii lui învăţători. 

Din comuna Poiana Teiului, prof. Dorel
Rusu a prezentat o personalitate de excepţie în
lumea ştiinţei româneşti – Simion Iordache –
prof. dr. docent, inventator, specialist în geofi-
zică, şi membru activ al Academiei de Ştiinţe
din New York.

Referitor la comuna Grinţieş, prezentarea
personalităţii prof. Ştefan Ţifui a fost făcută de
către discipolii săi, prof. dr. în istorie Daniel
Dieaconu, şi prof. Ion Radu.

Un recital de poezie patriotică în amintirea
învăţătorilor-eroi ne-a oferit d-na Magda Si-
mionescu – poetă şi scriitoare (născută la Far-
caşa la 20 oct. 1935), profund ataşată de

locurile natale, membră a Ligii Scriitorilor, sta-
bilită la Braşov. Este o recitatoare de excepţie,
supranumită „Doamna Poezie Blondă”. 

A urmat un moment artistic emoţionant
condus de d-na prof. Paula Bondar de la Liceul
Tehnologic „Nicolae Nanu” din oraşul Broşteni
– Suceava, cu elevele Irina Sângeorzan (la
vioară), şi Emilia Macarie (voce) – o adevărată
Vitorie Lipan în miniatură după înfăţişarea fi-
zică şi costumul naţional tradiţional.

O pată de culoare pentru toată manifestarea

a dat-o vernisajul unei expoziţii de pictură a stu-
dentului Alexandru Buzdugan, student la două
facultăţi cu profil teologic din Iaşi.

Prima parte s-a încheiat cu o vizită la noul
Centru Local de Informare Turistică Farcaşa,
condus cu multă pasiune şi competenţă de prof.
Bogdan Scripcaru – ghid turistic.

Partea a II-a a activităţii a presupus depla-
sarea participanţilor la Biserica „Sf. Ierarh Ni-
colae” din localitate, unde a fost oficiată slujba
de pomenire pentru dascălii omagiaţi, susţinută
de preot protopop Ionel Cuţuhan şi preot paroh
Cătălin Coşula, cu dezlegări la mormintele ca-
drelor didactice din cimitirul bisericii. 

„Este a treia ediţie de omagiere a cadrelor
didactice şi putem afirma cu certitudine că am
căpătat experienţă în domeniu. Am găsit cola-
boratori de suflet şi înţelegere la domnul pri-
mar şi directorul şcolii. După cum s-a văzut,
pentru realizarea colocviului aceşti oameni s-au
pregătit exemplar, prezentând materiale de
mare valoare documentară, care sperăm să fie
publicate de-acum încolo în publicaţii de spe-
cialitate sau culturale. Este o mare onoare pen-
tru noi să ne reamintim de foştii dascăli de pe
Valea Bistriţei Moldave, care au fost adevărate
personalităţi din zonă. Dorim ca acest gen de
activităţi să devină o acţiune perenă”, a declarat
amfitrionul manifestării – prof. Paul Scripcaru.

Pe parcursul întregii activităţi a fost pre-
zent domnul primar Cristinel Gheorghiu care a
ţinut să adauge : „Întrunirea de astăzi a fost un
semn de preţuire pentru dascălii noştri, care au
făcut lumină în sufletul multor generaţii de pe
Valea Muntelui. La manifestare au participat şi
o parte din profesorii mei, prezenţa lor
creându-mi un sentiment de mare emoţie. Sper
ca acest gen de acţiuni să se organizeze în fie-
care an, eu promiţând participanţilor că le voi
fi alături”.

La final, d-nul director Constantin Gavriluţ
a adresat felicitări organizatorilor şi a promis
tot sprijinul la ediţiile viitoare.

A consemnat  prof. Paul SCRIPCARU

noiembrie 2016

Colocviul Dascălii Văii Bistriţei Moldave
A
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sociaţia culturală „Arte.Ro” din Piatra
Neamţ este câştigătoarea unui nou Concurs
Internaţional de arte plastice pentru elevi,
care s-a desfăşurat în luna septembrie a
acestui an în oraşul Hokuto, regiunea Ya-
manashi din Japonia, concurs organizat de
către Nakamura Keith Haring Collection.

Miruna Stîngu, membră a asociaţiei, parti-
cipantă la Clubul de arte vizuale Atelierul de Arte
din cadrul „Arte.Ro”, dar şi membră a Cercului
de Pictură II de la Palatul Copiilor din Piatra
Neamţ, elevă a Colegiului National „Petru
Rareş”, în clasa a - X-a, a obţinut distincţia „Art
and Fashion Award” la categoria de vârstă 13-17
ani, cu un autoportret realizat în tehnica pictură-
tempera. 

Bianca Maria Bolum, de asemenea membră
a Asociaţiei şi a Clubului, frecventează Cercul de
Pictură II de la Palatul Copiilor, este în clasa a -
XI-a la Liceul de Artă „Victor Brauner” şi a obţi-
nut distincţia „Keith Haring Foundation Award”
la categoria de vârstă 13-17 ani, cu o compoziţie
monocromă realizată în tehnica pictură-acuarelă.

Lucrările au fost apreciate de un juriu foarte
competent şi exigent format din şapte membri
(Julia Gruen –director executiv al Nakamura
Keith Haring Foundation, Patricia Field – fashion
designer şi stilist, Atsushi Kitagawara – arhitect
şi profesor la Universitatea de arte Tokio, Kazuo
Nakamura – director al Nakamura Keith Haring
Foundation, Kaoru Yanasse – senior advisor al
Nakamura Keith Haring Foundation şi crtitic de
artă, Goro Kishitani- actor, Shikandai Shinghetsu
- pictor) care au selecţionat şi premiat picturile
Mirunei şi Biancăi, din cele 956 de lucrări intrate
în concurs la categoria de vârstă mai sus menţio-
nată.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea
loc în data de 27 noiembrie a anului curent. Ele-
vele premiate sunt invitate să participe, gratuit, la
o serie întreagă de activităţi: Ceremonie de pre-

miere, reception party, workshopuri de creaţie
plastică, dintre care, cel mai important este susţi-
nut de artistul visual japonez Toshiaki Tashiro.

Asociaţia culturală „Arte.Ro”
Preşedinte, Prof. Cristina S. PETRARIU

Premii în Ţara Soarelui Răsare

A

a început de an şcolar, Asociaţia culturală „Arte. Ro” din Piatra Neamţ
a primit şapte importante premii şi distincţii la prestigiosul Concurs –
Festivalul Internaţional de Artă pentru copii din Portugalia „XVII th
INTERNATIONAL MEETING OF JUVENILE ART- Evora 2016”.
Astfel, pentru înalta ţinută a lucrărilor pe care le-au realizat, au obţinut:
medalie de aur – eleva Oprea Andreea, medalii de argint – elevele
Bălan Maria Luiza şi Bolum Bianca Maria, iar elevele Banu Costina,
Mihailă Sara, Gripcă Diana şi Morţe Ioana Miruna au obţinut menţiuni

de onoare.
În semn de preţuire a efortului participanţilor şi a elevilor premiaţi, or-

ganizatorii concursului – Consiliul Municipalităţii din Evora, Departamentul
Regional de Cultură din Evora, Fundaţia „Eugenio de Almeida” şi Fundaţia
Culturală „Teoartis Gallery”, au invitat ţările câştigătoare, reprezentate de
către profesorii coordonatori şi elevii premiaţi, la premierea oficială care a
avut loc în incinta Primăriei oraşului Evora, luni 10 octombrie 2016. Au fost
prezenţi elevii câştigători însoţiţi de către profesorii lor, din următoarele ţări:
Portugalia, Macedonia, Ucraina (doua echipaje), Rusia (Moscova şi Novo-
sibirsk), Solvenia, Hong Kong, Bulgaria (doua echipaje), Serbia, Turcia,
Egipt. România a fost reprezentata prin Prof. Cristina S. Petrariu – Preşe-
dintele Asociaţiei culturale Arte.Ro din Piatra Neamţ, Valentin S. Petrariu –
vicepresedinte, şi elevele: Andreea Oprea, Maria Luiza Bălan, Ioana Miruna
Morţe şi Theodora Musceleanu.

După ce au fost premiaţi pentru lucrările expediate la concurs, cei peste
60 de elevi câştigători, aparţinând unora dintre cele mai prestigioase şcoli
de artă, licee, cluburi şi ONG-uri din întreaga lume, au fost invitaţi să parti-
cipe la o tabără de creaţie plastică care a durat şase zile. În acest răstimp, ti-
nerii artişti au surprins în lucrările lor, pictând in plein-air, în tehnici ale
desenului, graficii şi picturii, fragmente din istoria oraşului vechi Evora re-
prezentând vestigii romane, poduri, clădiri, viaducte, stradele, biserici şi
pieţe.

Gazdele au organizat de asemenea un parcurs interesant pentru partici-
panţi, cuprinzând oraşele Obidos, Nazare, Monsaraz şi Fatima unde elevii
au luat contact cu particularităţile arhitecturale ale stilului gotic manuelin şi
au realizat in situ schiţe de peisaj şi detalii de arhitectură.

La sfârşitul taberei s-au premiat cele mai bune lucrări realizate pe par-
cursul celor şase zile, iar Asociaţia a mai înregistrat o victorie frumoasă, ob-
ţinând patru distincţii preţioase. Oprea Andreea, Bălan Maria Luiza, Morţe

Ioana Miruna si Musceleanu Theodora, au primit fiecare, Menţiune la cate-
goriile de vârsta cărora aparţin, fiecare pentru tehnicile artistice pe care şi
le-au ales (desen, grafică, pictură-acuarelă, tehnici mixte).

Cele patru eleve, sunt membre ale Asociaţiei Culturale „Arte.Ro” de
mai mulţi ani, s-au implicat în numeroase proiecte şi frecventează Clubul
de Pictură din cadrul Asociaţiei dar şi pe cel de la Palatul Copiilor din Piatra
Neamţ. 

Reuşita proiectului Evora dar şi a celorlalte activităţi ale Asociaţiei nu
ar fi fost posibile fără sprijinul preţios al Primăriei Municipiului Piatra Neamţ
şi al domnului Primar Dragoş Chitic, către care se îndreaptă mulţumirile
noastre pentru sprijinirea participării copiilor la activităţile dedicate lor.

Lauri pentru Asociaţia culturală Arte.Ro

L

noiembrie 2016

Din nou pe podium, în Macedonia, la Evora 2016

Miruna Stîngu – Autoportret Bianca Maria Bolum – Compoziţie monocromă

Împreună cu organizatoarea concursului, Dna. Prof. T. Pascoal
şi Dl. Primar al orașului, în incinta Municipalităţii Evora
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2/2002 – d. Eduard
Covali, la Piatra-
Neamţ (n. 11. 09.
1930, Orhei, Basa-
rabia)

■ 2/1964 – n.
Mihai Gicoveanu,
la Căciuleşti,

Neamţ, profesor, publicist.
A absolvit Liceul „Calis-
trat-Hogaş”, Piatra-Neamţ,
Facultatea de Istorie şi Fi-
lozofie a Universităţii din Iaşi (1988). Membru fon-
dator al revistelor: „Anotimpuri”, Anuar (Grupul
Şcolar de Chimie, Piatra-Neamţ, „Însemnări nem-
ţene”, „Noi”, Anuarul Şcolii Vorona-Nouă,
„Crăiţe”; „Flori de tei”. Membru fondator al Socie-
tăţilor „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ şi „Ra-
luca Iuraşcu”, Vorona, membru în colegiul ştiinţific
al Revistei „Vremea şcolii”, serie noua (2011) şi al

Institutului de Genealogie „Sever Zotta” din Iaşi
(2014). Colaborări cu peste 200 de articole în: „Ac-
ţiunea”, „Ceahlăul”, Tele’M, Radio „Terra” (toate
din Piatra-Neamţ); „ Piatra-Neamţ. Ghidul turistic”
(coautor); „Monografia Şcolii Vorona-Nouă”; „Pa-

gini de cultură botoşăneană”, „Monografia Liceu-
lui de Chimie” din Piatra-Neamţ.

■ 3/1971 – d. Constantin Matasă, la Piatra-
Neamţ (n. 22. 01. 1878, Răpciune-Hangu. Neamţ)

■ 7/1881 – n. Adolphe Ad. Chevallier, Bar-
nar, Broşteni (d. 29. 04. 1963), fiu al inginerului el-
veţian Adolphe Chevallier, administrator al
pădurilor de pe Domeniile Regale din nordul Jude-
ţului Neamţ. Deprinde de la tatăl său mânuirea apa-
ratului de fotografiat şi se specializează la Cernăuţi,
Lausanne şi Viena. A avut atelier de fotografiat în

Piatra-Neamţ, între Liceul „Peru Rareş” şi Biserica
Sf. Trei Ierarhi. A primit brevetul de fotograf al
Curţii Regale (1921). A rămas de la el o colecţie de
imagini, astăzi devenite documente istorice, despre
tradiţiile de pe Valea Bistriţei. În 1945, se stabileşte
la Bucureşti, ca fotograf al Curţii Regale, apoi, la
începutul anului 1950, va pleca la Lausanne, regre-
tând „frumosul în care mi-a fost dat să-mi petrec o
mare parte a vieţii... Bistriţa pe care n-o s-o revăz”.

■ 7/1944 – n. Con-
stantin Bostan, la Bodeşti,
Neamţ, absolvent al Liceu-
lui „Petru Rareş”, al Facul-
tăţii de Limba şi Literatura
Română, Bucureşti (1969),
redactor la „Ceahlăul”
(1969-1974), bibliotecar şi
director (1997-2013) la Bi-
blioteca Judeţeană Neamţ,
Colaborări: „Apostolul”,

Rememorări nemţene

n

noiembrie 2016

ătrunşi în interior şi trecând peste acel spaţiu
de rabatare înspre axa centrală a Bisericii,
suntem întâmpinaţi de îndată, de un acordaj
tridimensional, la care linearitatea adâncimii
se împleteşte sublim cu multitudinea de
forme ordonate ale fundalului şi cu elansă-
rile ortogonale şi curbe ale boltirilor. Pentru
început, privirea ne este oprită de arhitectura

verticalică a pronaosului, perfect echilibrată şi în-
cununată solemn de către arcadele în penumbră ale
coronamentului. Linii categorice, creionate pro-
porţionat şi terminate clasic cu ornamentaţia de zi-
dărie caracteristică unor astfel de volume, de la
care pornesc în arcuire, binar şi simplu, suprafeţe
curbe ale boltirilor de sus. Se impune apoi, super-
lativă, arcuirea de o rară distribuire a proporţiilor
a bolţii centrale. O verticalitate de forme şi lumini,
aşezată echilibrat pe acele patru pandantive şi re-
prezentând perfecţiunea lumii cereşti de deasupra
noastră. Detaşate, parcă, de pământeasca atracţie
înspre adâncimi, se desfac în aer corolele de cristal
ale candelabrelor, în spatele cărora se prefigurează
metafizic făurită din părere şi aur, catedrala de per-
fecţiune a catapetesmei. Un acordaj armonic, care
strecoară în noi statornicia unei veşnicii şi nu fes-
tivul unei solemnităţi, a unui „memento” despre
un dincolo şi mai puţin al unui „in gloriam” al vie-
ţii din jur.

l Pelerin în voalajul penumbrelor

Existentă, dar nu dominantă, indirectă şi su-
bordonată tridimensionalităţii, ni se oferă şi o fa-
ţetă a polifonismului. Fiind o artă statică,
arhitectura cultivă, infrastructural armonia şi nu
polifonia, cea de-a doua aparţinând proceselor flu-
ente. De aceea, noi o considerăm pe aceasta din
urmă mai mult ca pe o metaforă, ca pe o oprire sta-
tuară a unei deveniri complexe, sau ca pe o rever-
beraţie pe care monumentalul o are în devenirea
continuă a sensibilităţii noastre. În exterior, zidirea
Episcopiei nu oferă un astfel de „contrapunct sta-
tic”, ci doar câteva simetrii, ca şi acea diversitate
a ornamentelor din piatră aflate în unghiul de
ogivă al ferestrelor. Bisericile ortodoxe se carac-
terizează printr-o atotcuprinzătoare pictură inte-
rioară, care uneori se extinde voroneţian şi în
exterior, care pictură constituie tocmai un astfel de
„stop-contrapunctic” al unei dinamici complexe.
Oprindu-ne, odată pătrunşi în interior, la pictura
bogată a Episcopiei, ne aflăm, de la o secvenţă la
alta, aflată mai la înălţime sau în voalajul penum-
brelor, tocmai în faţa unei astfel de polifonii. O po-
lifonie care, acum, este scoasă şi mai mult în
evidenţă, datorită prim-planului bizantin caracte-
ristic, lipsit de o perspectivă declarată. O multitu-
dine de personaje şi structuri existenţiale, de
atitudini gestice şi de expresii ale figurilor umane,
se împletesc, epic şi dramatic, într-o polifonie şi

sacră şi pământească, oprită pe loc pentru o clipă
şi pentru totdeauna, în nemişcarea complexă a
frescelor. O astfel de polifonie, în tăcere şi umbră,
în aleatorismul căruia numărul de „voci” plastice
depăşeşte acum, uriaş de mult, pe acel folosit în
„arta portativului”.

Aspectul unei astfel de eterogenităţi artistice
îi mai putem delimita, tot vizualic, şi prin acea în-
trepătrundere unitară a unor multitudini de modele
stilistice. În felul acesta, Edificiul episcopal al ora-
şului muşatin ne oferă o însumare echilibrată de
astfel de stiluri, din care să amintim pe cel cardi-
nale: romanicul sănătos şi defensiv, al zidăriei ex-
terioare, goticul genetic al ferestrelor,
renascentismul proporţionat al arcadelor, bizanti-
nismul circularic al bolţilor, explozia reţinută a ba-
rocului de la catapeteasmă, romantismul unui
miraj optic emanat de către candelabre, realismul,
ajuns uneori până la naturalism al scenelor pictate,
ca şi bogăţia de simbolism hieratic, ce emană de
peste tot.

O întâlnire estetică cu împletirea echilibrată a
unor armonii şi polifonii artistice, existente sim-
biotic şi simultan, la zidirea sacră a Bisericii epis-
copale din Roman şi nu succesive, asemenea unui
„Preludiu şi Fugă” de Bach. O coexistenţă şi ma-
terială, dar şi spirituală, şi a artisticului plastic, dar
şi a trăirilor noastre sufleteşti, ale nouă, cei care,
acum, îndepărtându-ne de acest locaş al purităţii
existenţiale, ducem cu noi plenitudinea unor înfio-
rări interioare armonice, dar şi ne re-contopim,
apoi, cu polifonia eterogenă a vieţii de zi cu zi.

Armonie şi polifonism
la zidirea episcopală a Romanului

(urmare din pag. 1)
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Antiteze”, „Asachi”, „Ateneu”, „Convorbiri
literare”, „Cronica”; a editat, împreună cu
Dumitru Simionescu şi Emil Nicolae, „Ac-
ţiunea”. Cărţi: „G. T. Kirileanu. Contribuţii
documentare” (colab.); „G. T. Kirileanu sau
Viaţa ca o carte”; „G. T. Kirileanu,
«Scrieri»”; „Ştefan cel Mare şi Sfânt, istori-
siri şi cântece populare strânse la un loc de

Simion T. Kirileanu”; „Sub trei regi şi trei dicta-
turi”; „Cozla. Povestea
muntelui cu ape minerale,
parc, pârtie, schit şi telegon-
dolă”; „Gh. T. Kirileanu. Un
destin, sub semnul lui
Creangă şi Eminescu, la Pa-
latul Regal” ş. a. 

■ 8/1951 – n. Mihai Nicu-
liţă, la Borca, Neamţ, ingi-
ner, poet. A absolvit liceul
din localitate şi Facultatea

de Construcţii Civile şi Arhitectură a Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (1994), a ob-
ţinut titlul de doctor (2007) şi este atestat, de către
Ministerul Culturii, Cultelor şi al Patrimoniului
Cultural Naţional, ca specialist în domeniul restau-
rării structurilor istorice de patrimoniu, realizând

diverse lucrări de consolidare, reabilitare şi restau-
rare în judeţele Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău (Palatul
„Rosetti-Tescanu – G. Enescu”) şi Catedrala Pa-
triarhală din Bucureşti. A debutat literar în revista
liceului din Borca, apoi în Revista „Asachi”
(125/1999) şi editorial cu „Fereastra zidită”, urmată
de „Cerul fluid”; „Pomul din curte”.

■ 9/1876 – n. Ermil Constantinov, la Iaşi (d.
1927, Piatra-Neamţ), absolvent al Şcolii Normale
şi al Facultăţii de Litere şi Filozofie, Iaşi, cu spe-
cializare la Berlin. Întors în ţară, predă germana,

latina şi engleza la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-
Neamţ, până în anul 1927, cu o întrerupere (1902-
1907), când a fost profesor la Tulcea. A colaborat
la presa locală, fiind deosebit de apreciat.

■ 10/1910 – n. Nico-
lae Gr. Steţcu, la Galbeni,
Bacău (d. 12. 05. 1995,
Bacău), profesor, istoric li-
terar, fost elev al Liceului
„Roman-Vodă”, licenţiat în
litere şi filozofie (Iaşi),
membru activ al Institutu-
lui de Literatură din Cer-
năuţi, profesor la Liceul
Comercial de Băieţi (din
1946) şi la Liceul „Roman-
Vodă” (din 1949), ambele din Roman. A fost mem-
bru al Asociaţiei Culturale „Miron Costin”.

Rememorări nemţene
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Aniversări culturale
l noiembrie

2. ŞINCAI, GHEORGHE (1754–
1816) istoric, filolog, traducător, scrii-
tor; 200 ani de la moarte 
06. LOTEANU, EMIL (1936–2003)
poet, actor, regizor şi scenarist; 80 ani
de la naştere 
09. DRUMEŞ, MIHAIL (1901–
1982) scriitor; 115 ani de la naştere 

10. RIMBAUD, ARTHUR (1854–1891)
poet francez; 125 ani de la moarte 
14. CHENDI, ILARIE (1871–1913) critic
literar; 145 ani de la naştere 
14. CHIRIŢĂ, CONSTANTIN (1925–
1991) prozator; 25 ani de la moarte 
15. SIENKIEWICZ, HENRYK (1846–
1916), scriitor polonez, laureat Nobel; 100
ani de la moarte 
16. MUREŞANU, ANDREI (1816–1863)
poet; 200 ani de la naştere
17. PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926–
2005) Mitropolit al Ardealului, academician;
90 ani de la naştere 
18. BABA, CORNELIU (1906–1997) pic-
tor, academician; 110 ani de la naştere 
20. PILLAT, DINU (1921–1975) prozator,
istoric literar; 95 ani de la naştere 
21. (†) INTRAREA ÎN BISERICĂ A
MAICII DOMNULUI
22. GRECU, MIHAIL, pictor (1916-1998)
– 100 de ani de la naştere
22. LONDON, JACK (1876–1916) scriitor
american; 100 ani de la moarte 
23. STERIADI, JEAN ALEXANDRU
(1880–1956) pictor, grafician, academician;
60 ani de la moarte 
25. SILVESTRU, VALENTIN (1924–
1996) teatrolog, prozator şi dramaturg; 20
ani de la moarte 
25. VRACA, GEORGE (1896–1964)
actor; 120 ani de la naştere 
27. „HISTORIA” (Bucureşti) revistă lu-
nară; 15 ani de la apariţie 
27. CONSERVATORUL FILARMONIC
DRAMATIC IAŞI – 180 ani de la înfiinţare 
30. (†) SF. APOSTOL ANDREI, Ocrotito-
rul României (zi nelucrătoare) /30 nov
30. HAŞDEU, ALEXANDRU (1811–
1872) scriitor, profesor, academician; 205
ani de la naştere. (Red.)

Scriitorul Constantin Munteanu a primit
Premiul „Mihail Sadoveanu” pentru proză

atronată de Societatea Scriitorilor din Jude-
ţul Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean,
Muzeul memorial „Calistrat Hogaş” şi Re-
vista „Antiteze”, cea de a XXXXVI- a edi-
ţie a manifestării SADOVENIANA s-a
desfăşurat pe 5 noiembrie, la Muzeul Ca-
listrat Hogaş din Piatra Neamţ şi a avut un
program consistent:

Cu o substanţială şi documentată contribuţie
în luminarea unor aspecte mai puţin cunoscute
despre viaţa şi opera lui Sadoveanu a venit arhi-
mandrit Mihai Daneliuc, de la Muzeul „M. Sado-
veanu, Visarion Puiu”, Vovidenia, Mănăstirea
Neamţ, un participant constant la aceste manifes-
tări. Deşi pregătise o prelegere intitulată „Sado-
veanu, pelerin prin mănăstirile Moldovei” (care
va fi publicată probabil în revista Antiteze), dom-
nia sa a vorbit mai mult despre copilăria lui Sa-
doveanu, despre felul în care acesta a fost marcat
de dispariţia prematură a mamei
sale, despre drama copilăriei sale,
niciodată uitată. Am aflat, de ase-
menea, lucruri noi despre contro-
versata figură a omului politic Sadoveanu, lucruri
care vin să reabiliteze o imagine deformată de o
cunoaştere superficială a evenimentelor: relaţia
cu patriarhul Iustin Moisescu şi cu Gheorghe
Gheorghiu Dej, investiţiile masive în reabilitarea
Mănăstirii Neamţ (care ar fi trebuit să devină un
Muzeu Medieval), scoaterea unor călugări de la
puşcărie, salvarea schitului Vovidenia şi a mănăs-
tirii Varatic prin reînhumarea Veronicăi Micle în
curtea bisericii – mormântul fiind înscris pe lista
monumentelor istorice. (Iniţial acest lucru nu fu-
sese permis de către Biserică, poeta fiind catolică
şi sinucigaşă.) Vorbitorul a mai insistat pe o idee
care mi se pare adevărată şi grabnic de înfăptuit:
nu se poate vorbi de reabilitarea omului până nu
are loc o reabilitare a operei prin publicarea ei in-
tegrală.

Intervenţia prof. Constantin Tomşa a încercat
să răspundă întrebării: De ce Sadoveniana la
Neamţ?, a punctat momente importante din istori-
cul manifestării, sugerând căi practice de optimi-
zare a acesteia, i-a sfătuit pe tinerii condeieri să nu
se apuce de scris proză până nu cunosc opera
maestrului, şi a încheiat apoteotic: Nu-i vina lui
Sadoveanu că el a scris mai mult decât putem noi
citi astăzi!

Revenind în contemporaneitate, dr. Cristian
Livescu, preşedintele Societăţii Scriitorilor din

Judeţul Neamţ
(SSJN) a trecut la
decernarea Pre-
miului „M. Sado-
veanu” şi a
Diplomei de
onoare, pentru
cea mai bună
carte de proză a
anului 2015,
acordate de SSJN
şi revista „Anti-
teze”, ediţia a
doua. Premiul i-a
fost acordat scrii-
torului Constan-
tin Munteanu de un juriu din care au făcut parte
Raluca Naclad, redactor-şef al revistei Antiteze,
Constantin Tomşa, secretar general de redacţie al

aceleiaşi reviste şi Cristian Li-
vescu, preşedintele SSJN. În cu-
vântul său, dna. Raluca Naclad a
subliniat calităţile umane şi de

creator ale scriitorului, ajuns la maturitate de gân-
dire şi expresie, un scriitor care şi-a asumat
această profesie, scriind zilnic într-un maraton cu
repere şi destinaţii bine definite. Dincolo de mân-
dria de a fi un cititor al integralei opere lui Con-
stantin Munteanu, criticul şi istoricul literar
Constantin Tomşa remarcă vastitatea operei aces-
tuia, faptul că avem în faţă un fragment de istorie
contemporană, „botezată” pe bună dreptate de
autor „Comedie contemporană”. Şi mai remarcă
dl. Tomşa, pe bună dreptate, vâna de dramaturg a
scriitorului, calitate evidenţiată atât de personali-
tatea personajelor sale, cât şi naturaleţea şi spiri-
tualitatea dialogului, teatral nu expozitiv – literar,
în cea mai mare parte a textului. În cuvântul său
de mulţumire, Constantin Munteanu s-a mirat că
a fost călcat perceptul biblic „nimeni nu-i profet
în ţara lui” (Luca, IV, 24) şi că a primit un premiu
chiar în oraşul în care trăieşte. Apoi, mărturi-
sindu-şi admiraţia pentru opera lui Sadoveanu a
arătat că a învăţat de aici una dintre cele mai im-
portante lecţii pe care trebuie să le cunoască (şi
să le practice) un scriitor: să nu huleşti propria ta
ţară, propriul tău popor. E o lecţie pe care, dacă
au ştiut-o cumva, mulţi dintre condeierii zilei au
uitat-o demult.

Mircea ZAHARIA

P 0

Sadoveniana – 46
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debutat în publicistică cu articolul „V. Alec-
sandri, scrisori inedite” (1937). A colaborat
la publicaţiile: „Ateneu”, „Făt-Frumos”,
„Descătuşarea” (Roman), „Ceahlăul”. A
realizat, în colaborare cu Gheorghe A. M.
Ciobanu, lucrarea „Pagini din istoria Liceu-
lui «Roman-Vodă». 1872-1972” (1972).
Postum i-a fost publicată cartea „Contribuţii

la viaţa lui Ibrăileanu”, 2013.
■ 11/1909 – n. Nicolae Milord, la Piatra-

Neamţ (d. 10. 05. 1988, Piatra-Neamţ), artist plas-
tic. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ şi Academia de Arte Frumoase din
Iaşi. Din 1930, a fost prezent la expoziţii colective
din Iaşi, Bacău, Botoşani, Piatra-Neamţ şi Bucu-
reşti. Personale: Piatra-Neamţ (1937, 1967, 1970),
Bacău (1967), Bucureşti (1975). A lucrat peisaj,
multe inspirate din Piatra-Neamţ şi împrejurimi, in-
clusiv industriale, flori, portrete.

■ 11/1934 – n. Constantin Prangati, la Opri-
şeşti, Comuna Burdusaci, azi, Răchitoasa, Bacău.
Licenţiat al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Univer-
sităţii din Iaşi (1965). Profesor la Liceul din Adjud
şi la Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ (1968-

1998). Peste o mie de arti-
cole, recenzii, studii în ziare
şi reviste din Neamţ şi din
ţară: „Academica”, „Anti-
teze”, „Apostolul”,
„Asachi”, „Ateneu”, „Ma-
gazin istoric”, „Memoria
antiquitatis” „Literatorul”.
„Ramuri”, Tribuna”, „Re-
vista de filozofie”, „Revista
de pedagogie”, „Viitorul so-

cial”. Cărţi: „Liceul «Calistrat Hogaş»”, monogra-
fie, „Dicţionarul oamenilor de seamă din Judeţul
Neamţ”, „Din istoria învăţământului matematic din
Judeţul Neamţ”, „Oameni politici şi de stat din Ju-
deţul Neamţ”, „G. T. Kirileanu. Însemnări zilnice”,
„Nicu Albu şi gândirea economică a epocii (1853-
1908)”.

■ 12/1869 – d. Gheorghe Asachi, la Iaşi (n.
1. 03. 1788, Herţa)

■ 12/1976 – n. Mihaela-Elena Talpan (căsă-
torită Băltoi), la Boghicea, Neamţ, eseistă, a absol-
vit Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău
(1995), apoi, Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Iaşi (1999), masterat la Facultatea de Litere a Uni-
versităţii din Iaşi, (2001); a obţinut titlul de doctor
în ştiinţe umaniste (2006). A publicat diverse studii
şi articole în: „Studii eminescologice” (Cluj), „Poe-
zia”, „Melidonium” şi „Cronica Romanului”. A fost
consultant pentru „Dicţionarul de personaje biblice.
Noul Testament”, de Viorica S. Constantinescu
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În căutarea biodi‐
versităţii din Polonia

n perioada 10-15 octombrie
2016 s-a desfăşurat în Polonia
a patra reuniune internaţională
a proiectului Erasmus+ „The
Last Chance – Preserving
Biodiversity for Future Gene-
rations”, la Boleslaw Chroby
secondary school, din oraşul

Gryfice. La mobilitate au participat
reprezentanţi ai partenerilor din cele
cinci ţări implicate în proiect: Polonia
(coordonator proiect), Spania, Italia,
Turcia şi România. Din partea ţării
noastre, de la Colegiul Tehnic „Da-
nubiana” au participat elevii Alexia
Arvinte-Şchiopu, Daniela Grigoriu,
Luminiţa Pal, Alexandru Marcu şi
cadrele didactice Maricica Buzdugan
şi Beatrice Neagu.

În Polonia, delegaţiile au fost in-
vitate la un marş pentru protecţia me-
diului pe străzile oraşului Gryfice, au
avut întâlniri oficiale cu guvernatorul
regiunii Pomerania de Nord, au efec-
tuat o excursie de studiu în parcul na-
ţional „Wolinski Natural Park”, şi au
efectuat analize biologice, fizico-chi-
mice asupra apei şi solului la Facul-
tatea de Fizică din Koszalin şi la
Centrul Educaţional Ecologic din
Szczecinek.

Proiectul a oferit oportunitatea
formării unei adevărate familii euro-
pene, fapt demonstrat prin implicarea
activă a elevilor, a profesorilor, a fa-
miliilor şi prin activităţile desfăşurate
de bună calitate. Următoarea întâlnire
din cadrul proiectului Erasmus+
„The Last Chance – Preserving Bio-
diversity for Future Generations” va
avea loc în luna februarie 2017, la
şcoala parteneră din regiunea Izmir –
Turcia.

Conferinţă
simultană

la nivel naţional 
Asociaţia Tineretul ONU din

România a organizat o conferinţă si-

multană la nivel naţional, la împli-
nirea a 71 de ani de la înfiinţarea Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite, ce s-a
desfăşurat luni, 24 octombrie, înce-
pând cu ora 15:00, în fiecare dintre
filialele Bucureşti, Cluj, Iaşi, Cra-
iova, Constanţa, Timişoara şi clu-
burile din Roman şi Vaslui. Fiecare
oraş a primit un SDG (Sustainable
Development Goal) care să fie
tema conferinţelor simultane. Ora-
şul Roman a primit tema «Calitatea
educaţiei», iar conferinţa a fost sus-
ţinută în Biblioteca Municipală
«George Radu Melidon». Cei care
au vorbit despre tema prestabilită şi
nu numai au fost Irina Mihălcuţ,
voluntar de profesie şi, mai ales, o
personalitate cu care Romanul se

poate mândri, alături de domnul
profesor Radu Murdzek”, preci-
zează un comunicat al tinerilor ro-
maşcani membri ai Asociaţiei
Tineretul ONU din România – Club
Roman. În momentul de faţă, ONU
are în componenţă 194 de ţări şi are
şase limbi oficiale: engleza, fran-
ceza, chineza, araba, rusa şi spa-
niola.

Ziua Europeană
Împotriva Traficului

de Persoane
Elevii de la Colegiul Tehnic

„Petru Poni” au sărbătorit pe 18 oc-
tombrie Ziua Europeană împotriva
Traficului de Persoane. Activitatea,
coordonată de profesorii Cătălina
Corhăneanu şi Elena Apăvăloaei, s-a
desfăşurat sub sloganul „Alege LI-
BERATATEA! Trafic de IDEI
BUNE!” şi a fost realizată în parte-
neriat cu Asociaţia eLiberare din
Bucureşti, Colegiul Tehnic „Miron
Costin”, Colegiul Tehnic „Danu-

biana” şi Liceul Teologic Ortodox
„Episcop Melchisedec” din Roman.
Activitatea a constat în realizarea
unei expoziţii de postere ale elevilor
liceului pe tema traficului de per-
soane, urmată de vizionarea filmului
«Nefarious» în sala de festivităţi a
liceului. După vizionarea filmului,
elevii noştri, membri ai Clubului Ci-
nefililor, împreună cu invitaţii lor au
avut discuţii libere asupra problemei
vizate şi au participat la un concurs
interactiv de realizare a unui slogan,
pornind de la secvenţele de film vi-
zionate. Asociat deseori cu denumi-
rea de „sclavie modernă”, traficul de
persoane se constituie în ultimul
timp, din ce în ce mai mult, şi într-

un fenomen social, o boală a socie-
tăţii a cărei existenţă nu poate fi
negată, ci, mai degrabă, conştienti-
zată şi combătută.

Consiliul Naţional
al Asociaţiei Tineretul

ONU din România
Asociaţia Tineretul ONU din

România – Club Roman a avut oca-
zia să găzduiască, în premieră, Con-
siliul Naţional al Asociaţiei.
Lucrările Consiliului s-au desfăşurat
în perioada 28 – 30 octombrie, la
Primăria Roman. Tinerii romaşcani
i-au avut alături pe membrii Birou-
lui Executiv Central veniţi de la Bu-
cureşti, precum şi delegaţi din
Craiova, Cluj, Constanţa, Iaşi, Bu-
cureşti şi Vaslui.

Consiliul a presupus prezenta-
rea situaţiei fiecărei filiale şi a fiecă-
rui club, prezentarea problemelor
întâmpinate pe parcursul anului, dar
şi a realizărilor şi a viitoarelor pro-
iecte din anul 2017. Scopul principal
al Consiliului Naţional îl reprezintă

actualizarea cu privire la activitatea
fiecărei filiale şi dezvoltarea ei pe
parcursul timpului. De asemenea, ti-
nerii voluntari au fost informaţi în
legătură cu BISMUN, cel mai mare
proiect al asociaţiei la nivel naţional,
care va avea loc în luna martie la Pa-
latul Parlamentului.

„Fără graniţe” la
Colegiul Tehnic

„Petru Poni”
Pe 26 octombrie, la Colegiul

Tehnic „Petru Poni” din Roman a
avut loc activitatea extracurriculară
„Fără graniţe”, un proiect propus de
Comisia pentru prevenirea şi com-
baterea discriminării şi promovarea
interculturalităţii. Au participat ele-
vii claselor de Economic şi Comerţ,
coordonaţi de profesorii de la cate-
dra Economic: Simona Stolnicu,
Cristina Juravle, Maria Nechifor şi
Adina Curpăn.

„Proiectul a constat în prezen-
tarea de tradiţii, obiceiuri specifice
diferitelor culturi ale lumii care, în-
tâlnite în interiorul aceleiaşi ţări,
simbolizează multiculturalitatea. În
prima etapă, s-au arătat câteva as-
pecte tradiţionale româneşti ce au
constat în cântece, dansuri şi port
popular tradiţional românesc, pre-
cum şi nelipsitul colac şi sare. A
urmat prezentarea de informaţii re-
feritoare la cultura specifică a unor
ţări precum: Japonia, India, Grecia,
Brazilia, Egipt şi Turcia. Informa-
ţiile au făcut referire la obiecte, port
tradiţional, dansuri, arta culinară şi
religie. Scopul proiectului a fost
acela de a face cunoscute elevilor
aspecte culturale specifice unor ţări
cu bogate tradiţii, astfel încât, atunci
când sunt în situaţia de a interac-
ţiona cu membrii diferitelor po-
poare, să nu intervină discrimi -
narea”, a afirmat profesor Simona
Stolnicu.

Red.

PANORAMIC ROMAŞCAN

Î
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2005). Este profesor de limba şi literatura ro-
mână la Colegiul Tehnic „Miron Costin” din
Roman, autoare a volumului „Structuri poe-
tico-biblice în literatura română din secolul
al XIX-lea”, 2009.

■ 12/1946 – n. Mihai Hanganu, la
Hânţeşti, Suceava, profesor, poet, eseist, a

absolvit Facultatea de Ma-
tematică, la Suceava, Fa-
cultatea de Studii
Economice şi Social Poli-
tice (Academia „Ştefan
Gheorghiu”, Bucureşti);
Facultatea de Manage-
ment. Cărţi: „Nostalgii”;
„Bucoavnele bucolicei Bu-
covine”; „Apa regală”;
„Fractalia”; „Crai Nou”;
„Fleacuri”; „Judecata de

apoi a românului”; „Desculţ prin roua poemelor”;

„Constelaţia destinelor”; „Bombe cu efect întâr-
ziat”; „Sub judecata timpului”; „Nemuritorii” ş. a.

■ 14/1965 – n. Mirela Robu (pseud. Mirelei
Clopoţel), la Piteşti, profesoară, poetă. A absolvit
Facultatea de Litere a Universităţii din Iaşi (2005)
şi este profesoară la Grupul Şcolar Economic-Ad-

ministrativ din Piatra-
Neamţ, unde, a înfiinţat
Cenaclul „Lumina” şi un
cerc de lectură. Ca profe-
sor, este autoare a câtorva
lucrări ştiinţifice publicate
în revistele: „Iniţieri didac-
tice”, (Iaşi); în „Auxiliar
metodic” şi în Anuarul Co-
legiului Tehnic „Gheorghe
Cartianu” (Piatra-Neamţ).

A debutat în Revista „Ateneu” (iunie, 1999) şi a
colaborat cu poezie în revistele: „Asachi”; „Cre-
dinţa neamului”; „Cronica”; „Porunca iubirii”.
„ECO-uri”, Prima carte de versuri publicată:
„Calea robilor”, 2005. 

■ 14/1956 – n. Vasile
Muraru, la Doina, Neamţ,
absolvent al Liceului
„Petru-Rareş”, Piatra-
Neamţ” şi al I. A. T. C. Bu-
cureşti, clasa profesorului
Dem Rădulescu (1981),
actor la Teatrul „Constan-
tin Tănase” din Bucureşti.
A jucat în numeroase filme
(amintim: „Mireasa din
tren”, 1980; „Căsătorie cu
repetiţie”, 1985, „Noi cei din linia întâi”, 1986,
„Tusea  şi  junghiul”, „Liceenii în alertă”, 1992,
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Adolf Diesterweg
(1790 – 1866)

-a născut la Stegen în
Westfalia şi a murit la
Berlin. Anul acesta se
împlinesc 150 de ani
de la trecerea în eter-
nitate.

A militat activ în
spiritul ideilor lui Pes-

talozzi, pentru dezvoltarea
(răspândirea) învăţământului elementar (cla-
sele I-IV) şi îmbunătăţirea metodelor de pre-
dare. El este întemeietorul „şcoalelor de
aplicaţie de pe lângă seminarii”.

Prima şcoală de aplicaţie a înfiinţat-o pe
lângă seminarul pedagogic din Berlin al cărui
director era.

Adolf Diesterweg arată că: „Misiunea în-
văţământului are un caracter practic şi că
numai teoria nu-i poate da adevărata cultură.
După cum meseriaşul şi artistul se formează
într-un atelier, tot astfel şi învăţătorul trebuie
să se formeze într-o şcoală modernă”. Scrie
apoi „Povăţuitor pentru cultura învăţătorilor
germani”- 1835 în colaborare cu alţi colegi.

Ca metodist, Diesterweg are mari merite
mai ales în ceea ce priveşte matematica şi stu-
diul limbilor, în care direcţie a scris mai multe
lucrări.

Mai însemnată este activitatea sa cu privire
la „libertatea şi progresul şcoalei primare”.
Aceste idei l-au pus în conflict cu autorităţile
şcolare, fiind nevoit să părăsească învăţămân-
tul.

A militat pentru ridicarea nivelului profe-
sional al învăţătorilor şi îmbunătăţirea condi-
ţiilor de viaţă.

El mai susţine că: „Scopul educaţiei este
cultivarea activităţii libere în serviciului ade-
vărului, binelui şi frumosului”.

Mijlocul de realizare a celor susţinute este
instrucţia, care trebuie să fie: „o introducere şi
o îndrumare spre activitate conştientă”. Învă-
ţătorul, în general Educatorul este cel care tre-
zeşte puterea poporului. Copilul nu trebuie să
primească numai o cultură „general ome-
nească” ci şi una patriotică despre trecutul po-
porului său şi ţara în care s-a născut. (Sursa:
Istoria Pedagogiei)

Profesor Gheorghe AMAICEI

Proiect Erasmus+ la Şcoala Postliceală
Sanitară Piatra‐Neamţ

una aceasta, mai exact în perioada 5 – 12
noiembrie 2016 a avut loc selecţia parti-
cipanţilor la mobilităţile desfăşurate în
cadru proiectului Erasmus+ „Top Nur-
sing Skills”, 2016-1-RO01-KA102-
024350. Deşi aceasta a reprezentat
pentru Şcoala Postliceală Sanitară Pia-

tra-Neamţ doar prima etapă în implementarea
unui astfel de proiect, activităţile desfăşurate
au fost intense şi de anvergură, în contextul în
care, din cei aproximativ 78 de elevi ai anului
II, specializarea asistent medical generalist,
trebuiau selectaţi 28 care să reprezinte unitatea
de învăţământ, judeţul, specialitatea şi, nu în
ultimul rând, ţara în activităţile practice care se
vor desfăşura în perioadele 16.01.2017 -
17.02.2017 (14 participanţi) şi 27.02.2017 -
31.03.2017 (14 participanţi) la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios – Centro Colegio de
Educacion Especial „San Rafael” din Granada
(Spania).

În număr de patru, probele de selecţie au
constat în: proba teoretică (test grijă) cu durata
de 60 minute din următoarele module de spe-
cialitate: Bazele ştiinţei nursingului, Fiinţa
umană şi nursingul, Tehnici de nursing şi in-
vestigaţii, Administrarea medicamentelor;
proba practică (tehnici de nursing, cazuri cli-
nice, aplicaţii practice); proba de limba engleză
(oral, scris, listening); interviul, analiza Curri-
culum-ului Vitae şi a Scrisorii de intenţie/mo-
tivaţie. Fiecare probă a fost evaluată şi notată
cu punctaje de la 0 la 100, punctajul final fiind
media aritmetică a punctajelor obţinute la cele
patru probe. 

Criteriile de selecţie nu au fost dintre cele
mai simple, fapt pentru care enumerăm: să fie
elevi în anul II de studiu, specialitatea asistent
medical generalist cu o foarte bună frecvenţă
la cursuri şi cu rezultate pe măsură; dovedirea
unui nivel corespunzător al competenţelor pro-
fesionale (practice); un nivel corespunzător al
competenţelor lingvistice; atitudine şi motiva-
ţie pentru dezvoltarea competenţelor profesio-
nale şi interesul pentru formare profesională;
calităţi morale şi de comportament; starea de
sănătate corespunzătoare etc.

Plasamentul va viza în primul rând com-
petenţele elevilor în domeniile neurologie şi

nursing specific, Gerontologie, geriatrie şi nur-
sing specific şi Calitatea activităţii de nursing.
Nu în ultimul rând, participanţii îşi vor dez-
volta şi competenţele de comunicare profesio-
nală în limbile engleză şi spaniolă,
competenţele interculturale şi cele de lucru în
echipă. 

Activităţile practice se vor desfăşura sub
supravegherea şi îndrumarea personalului spe-
cializat al spitalului, care va realiza şi evalua-
rea elevilor, competentele dobândite de către
aceştia urmând să fie recunoscute şi validate
prin utilizarea instrumentelor ECVET şi Euro-
pass.

Prin acest proiect Şcoala Postliceală Sani-
tară Piatra-Neamţ doreşte să răspundă mai
multor nevoi, începând cu aceea de a-si adapta
oferta educaţională la cererea şi nevoile exis-
tente în sistemul medical din judeţ, de a furniza
pregătirea practică la standardele europene şi
activităţi interesante în vederea diminuării ab-
senteismului şi abandonului. 

Este încurajată egalitatea de şanse, în con-
diţiile în care un număr semnificativ al popu-
laţiei şcolare provine din mediul rural, tinerii
având oportunităţi financiare şi sociale reduse.
Odată cu participarea la acest proiect, şansele
de angajare în ţară şi străinătate ale tinerilor se
vor îmbunătăţi.

Impactul şi rezultatele pozitive ale proiec-
tului se vor vedea nu doar la nivelul participan-
ţilor ci şi la nivelul unităţilor medicale din
judeţ, iar beneficiarii finali ai competentelor
superioare dobândite vor fi pacienţii. 

În perioada următoare, noiembrie 2016 -
ianuarie 2017, elevii selectaţi vor beneficia de
cursuri de pregătire pedagogică, lingvistică
(limbile engleză şi spaniolă) şi culturală în ve-
derea implementării în condiţii optime a pro-
iectului câştigat de către unitatea şcolară. 

Aflând-se la prima experienţă cu progra-
mul Erasmus+, proiectul va fi o oportunitate
pentru Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-
Neamţ de a dobândi experienţă în managemen-
tul proiectelor internaţionale, care diferă în
mod semnificativ de cele implementate la nivel
local sau naţional.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA
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Cea mai fericită fată din lume”, 2009; „Ul-
timul corupt din România”, 2012 ş. a.).
Autor al unor cuplete, în colaborare cu Nae
Lăzărescu, prezentate frecvent în public şi
pe micul ecran.

■ 16/1931 – n. Natalia Rusu, la Tighina,
s-a refugiat în dreapta Prutului (1940 şi în

1944), profesoară, poetă, a
urmat cursurile liceale în
mai multe locuri, încheiate
la Roman, în 1950. A absol-
vit Facultatea de Filologie a
Universităţii ieşene (1954).
A profesat la Liceul
„Roman-Vodă” şi la Liceul
Nr. 5, ambele din Roman. A
fost preocupată de îndru-
marea trupelor teatrale,
ceea ce i-a atras supranumi-

rea de „tinereţe fără bătrâneţe”. Cărţi: „Plaiuri mu-
şatine” (culegere de folclor); „Basarabia, raza mea
de soare”; „Poiana cu flori târzii...”; „Bucurie”;
„Cartea bucuriei mele”, „Comorile copilăriei”; „Ca-
ruselul vesel”.

■ 21/1955 – n. Aurel
Dumitraşcu, la Sabasa,
Borca, Neamţ (d. 16. 09.
1990, Bucureşti), poet, a ab-
solvit Liceul „Mihail Sado-
veanu” din Borca şi
Facultatea de Filologie, Iaşi
(1987). Muzeograf la Mu-
zeul de Artă din Piatra-
Neamţ, Consilier la
Inspectoratul pentru Cultură

Neamţ. Debut în Revista „Tomis” (1976). Editorial, cu
„Furtunile memoriei”, versuri (1984). Participă şi ci-
teşte poezie la Cenaclul „Numele poetului”, al revistei
„Luceafărul”. Colaborări: „Cronica”, „Luceafărul”,
„Tribuna” ş. a. Unul dintre organizatorii Colocviilor
Naţionale de Poezie de la Neamţ. Alte cărţi: „Biblioteca
din Nord” (antum); postume, îngrijite de poetul Adrian
Alui Gheorghe: „Mesagerul”; „Tratatul de eretică”;
„Fiara melancolică”; „Carnete maro, I-IV”; „Scene
din viaţa poemului”; „Frig
sau despre cum poezia ne-a
furat moartea. Epistolar
(1978-1990)” ş. a.

■ 22/1901 – d. V. A.
Urechiă, la Bucureşti (n. 27.
02. 1834, Piatra, Ţinutul
Neamţ, v. fişa lunii februarie.)

■ 27/1940 – n. Ioan I.
Scurtu, la Dochia, Neamţ,
absolvent al Liceului „Petru

(urmare din pag. 15)
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ei care nu ştiu află acum: noi, românii,
am admirat din totdeauna şepcile străini-
lor rătăciţi pe meleagurile mioritice. Din
'39 până-n '44, la modă a fost şapca nem-
ţească, aia cu cozorocul obraznic. Prima
şapcă „nazistă” am văzut-o pe creştetul
unui pui de fritz care stătea în gazdă la

noi şi defila toată ziua în pas de gâscan. Spera
să cucerească lumea; n-a reuşit.

A doua şapcă, cea proletară am zărit-o pe
capul electricianului Ghiţă Dej în vizită la Pia-
tra Neamţ. N-o să credeţi dar îi stătea bine. De
fapt, secretarul general Dej n-a umblat numai
cu o şapcă muncitorească. Folosea şi pălării
scumpe de fetru imitându-l de dr. Groza. Arde-
leanul iubăreţ ce conducea „Frontul Plugarilor”,
un tip glumeţ ce-i turuia lui Stalin bancuri por-
coase cu haziaice, în limba lui Puşkin, la Mos-
cova. Şapcă muncitorească a purtat şi Nea Nicu
de-a lungul anilor. L-aţi admirat la C.F.S. Săvi-
neşti şi la Piatra Neamţ. L-au aplaudat şi şoimii

patriei şi pionierii şi uteciştii. Când a trecut ul-
tima dată prin faţa T. T-ului, pietrenii scandau
zgomotos: „Ceauşescu, PCR!”, „Ceauşescu şi
poporul!”. Cel mai iubit fiu al poporului a pur-
tat şi căciulă. Vă mai amintiţi ce căciulă fru-
moasă avea! Şi astăzi, în anii luminoşi ai
libertăţii, mulţi dintre noi se întreabă cine i-a

luat căciula după execuţie, după ce l-au umplut
de plumbi la Târgovişte.

După Revoluţie, minunaţii noştri conducă-
tori, aleşi democratic şi-au protejat valorosul lor
cap altcum. Nea Nelu s-a folosit de pălărie şi in-
confundabilul lui zâmbet. Care zâmbet i-a adus
porecla zâmbăreţul. Al doilea mare ales a fost
Domn' profesor Emil. Specialist în „chetroaie”,
un dascăl foarte sever cu studenţii. Îi pica pe ca-
pete. Mitocanii i-au zis „ţapul”. Poporenii

aproape au uitat de existenţa lui. Cineva mare,
nu-i spun numele, pretindea că nu a lăsat urme
nici în istorie nici în Educaţie. E adevărat?

Şi căpitanul de cursă lungă, Băsescu, a stâr-
nit mari valuri. Ne-a urat „Să trăiţi bine!” şi
cam atât. N-a folosit şapca politică niciodată.
La început a purtat şuviţă, apoi a renunţat la ea,
a apelat la fes. Cert este că, mioriticii vânturaţi
prin lume n-au văzut niciodată un şef de stat cu
fes pe cap. Nici în peluza verde a Casei Albe,
nici pe asfaltul umed de la Downing Street, nici
la Palatul Élysée. La aceste naţii, ce se cred „de
sânge albastru”, fesul nu se foloseşte nici la jog-
ging. Şi ar mai fi ceva. Aţi observat? S-au în-
mulţit şepcile americăneşti. Toţi golănaşii
târgului se cred yankei. Se dau mari. Se umflă
în pene dar nu ştiu nici unde s-a născut Nică din
Humuleşti. Halal cowboy! Mai bine lipsă. Dacă
subsemnatul a purtat şapcă? Bineînţeles. La
uniforma liceului Petru Rareş! 

Dumitru RUSU

Crochiu despre Şefa 
oată lumea ştie cât de convenabil şi cât de plăcută este munca
atunci când ai o şefă de treabă şi ce mare ghinion este (îţi cade ta-
vanul în cap când ajungi la serviciu) când ai o şefă nesuferită.

Fiind profesoară trebuie să spun că de fapt eu am directoare. Iar
pe actuala mea directoare am întâlnit-o în anul 1990, amândouă pro-
fesoare la un liceu nou înfiinţat după Revoluţie. M-a impresionat
atunci prin marea căldură sufletească pentru elevi si colegi, prin in-
teligenţă şi sagacitate şi prin spiritul lucid de analiză şi sinteză a pro-

blemelor şi aspectelor vremurilor. De fapt, împreună cu altă colegă, este
întemeietoarea şcolii noastre, după Revoluţie ele cerând prin un memoriu
adresat Frontului Salvării Naţionale transformarea profilului şcolii în unul
mult mai solicitat pe piaţa muncii, profil pe care îl avem şi în prezent.

După un număr de ani, inteligenta profesoară mi-a mărturisit că nu
se simte valorizată la maxim şi că îşi doreşte mai mult. Fără să o jignesc
şi fără ipocrizie trebuie să spun că şi-a dorit să devină directoare pentru
că este născută să fie directoare. Şi a devenit, de un număr de ani, aşa
cum şi-a dorit, prin răbdare şi muncă asiduă, cucerindu-ne pe toţi cu mo-
destia, implicarea şi empatia ei.

Primul lucru pe care l-a realizat directoarea mea a fost crearea unei
solide culturi organizaţionale în şcoala noastră, în care munca este pe
primul plan, fiind urmată de lucru în echipă, cunoscând valoarea siner-
gică a acestuia. Când mă gândesc la aceste două valori şi la cât de frumos
le-a plasat directoarea mea deasupra tuturor, îmi dau seama ce mult res-
pectă viziunea lui Kahlil Gibran:

„Când munciţi deveniţi un fluier, prin care murmurul orelor se
schimbă în cântece, 

Care dintre voi ar dori să fie o trestie mută şi liniştită, atunci când
totul cântă la unison?”.

Elevii sunt raţiunea noastră de a fi. În legătură cu ei, directoarea mea
este de părere că trebuie să-i învăţăm să respecte regulile, să aibă un
comportament civilizat şi că avem o mare responsabilitate, trebuind să-i
formăm atât ca profesionişti cât şi ca oameni.

Dar, pe cât de mult îi iubeşte, pe atât este de intransigentă cu ei. De
altfel, există o vorbă printre elevi, pe care ei şi-o spun cu mult umor:
„Numai acolo să nu ajungi!” (adică în cabinetul directoarei pentru muş-
truluială)...

Faţă de noi profesorii, dincolo de regulile pe care trebuie şi noi să le
respectăm, directoarea mea manifestă o adevărată dragoste, având mereu
răbdare să asculte problemele fiecăruia şi punând umărul la rezolvarea
tuturor. Au fost cazuri când, pentru colegi cu probleme grave de sănătate,
ea nu s-a lăsat până nu a rezolvat personal problema cu doctorul şi până
nu a fost sigură ca totul merge pe drumul cel bun. Când cineva trece
printr-o încercare sau tocmai a ieşit dintr-o încercare beneficiază de o
îmbrăţişare fierbinte şi în acelaşi timp delicată, de parcă aripile unui înger
te ating.

Mai creionez, pentru a definitiva crochiul pentru şefa mea, câteva
trăsături manageriale bine impregnate: sensibilitate, entuziasm, opti-
mism, integritate, carismă, creativitate, persuasiune, pătrundere psiho-
logică, inspiraţie, responsabilitate, profunzime, măreţie sufletească,
devotament, forţă emoţională, intuiţie, viziune, spontaneitate, încredere,
perseverenţă, tenacitate... şi, multă, foarte multă, seriozitate – etc.

Închei cu umor şi puţin pleonastic cu primele versuri ale amuzantei
melodii a lui Alexandru Andrieş – Şefu:

„Nimeni nu-i aşa perfect ca Şefu/ Şi simpatic şi deştept,/Ce Om!”.
Am vorbit despre Doina-Georgeta Gheorghiu, Directoarea Liceului

Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ.

Gianina BURUIANĂ

C
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areş” din Piatra-Neamţ şi al Facultăţii de Is-
torie Bucureşti, profesor universitar, doctor,
preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Ar-
heologie (2007), membru al Consiliului Şti-
inţific al A. O. Ş. din România. A fost
director general al Arhivelor Naţionale,
membru în Consiliul National al Istoricilor
din România, de pe lângă Academia Română

(din 1996). Onorat cu diverse ordine, diplome, tit-
luri, cu premiul Academiei
Române (1983), pentru
„Viaţa politică din România.
1918-1944”; premiul
„Gheor ghe Brătianu” al
Fundaţiei „Magazin istoric”
(2003) pentru „Viaţa coti-
diană a românilor în pe-
rioada interbelică”. 

■ 28/1950 – n. Arcadie
Răileanu, la Perieni, Basa-

rabia, absolvent al Institutul Politehnic din Chişi-
nău, specialitatea Arhitectură. A debutat la expozi-
ţia U. A. P. Moldova, Chişinău (1982). Stabilit la
Piatra-Neamţ este prezent cu expoziţii personale şi
de grup (1993-2004). La Piatra-Neamţ: Galeriile
„Lascăr Vorel”, ,,Galeria Top Art”, Galeriile „Vert”,

T. T., Bienala „Lascăr Vorel”, Târgul de Vară; în
ţară: Râmnicu Vâlcea, Craiova, Câmpulung Mol-
dovenesc, Călimăneşti, Iaşi, Bârlad, Cluj, Saloa-
nele Moldovei, Bacău-Chişinău, Timişoara,
Bucureşti; peste hotare: Bălţi, Tighina, Uniunea
Scriitorilor şi Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Chişi-
nău, Internaţionala de design Moscova ş. a. 

■ 29/1949 – n Gheorghe Hibovski, la Dum-
brava Roşie, Neamţ, poet, autor dramatic, regizor,
absolvent al Universităţii de Arte „George Enescu”,
Iaşi, (2008). După cursurile liceale, a practicat di-

verse îndeletniciri (1970-
2006): în domeniul specta-
colului teatral (sufleur,
regizor, instructor artistic,
la casele de cultură Bicaz
şi Piatra-Neamţ, profesor
la Şcoala de Arte, a scris
scenarii, caiete de regie,
scenografie şi a interpretat
mai multe roluri; a iniţiat
proiecte culturale (Teatrul
de Iniţiere „Act” şi Festi-
valul de Teatru „Yorick”, Teatrul de Joacă, Teatrul
„Tandem”). A primit Premiul pentru proză la Con-
cursul „Mihail Sadoveanu” (1982). Membru al U.
S. (2011). Cărţi: „Cloaca maxima”; „Circus maxi-
mus; „Viclenii de păsărar”; „Descreieraţii”; „Pisica
năzdrăvană!”; „Parcul Libertăţii”; „Caiet de dra-
maturgie, I-IV”; „Teatrul şi principiile lui genera-
toare”; „Om şi mască”.

Rememorări nemţene
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PREMIILE
Festivalului de Teatru Piatra Neamţ

PLEDEZ PENTRU TINE(RI)
Ediţia a XXVIII‐a

Premiul pentru cel mai bun spectacol: 
AGLAJA după Aglaja Veteranyi, drama-

tizare: Alina Petrică, concept şi coregrafie:
Ştefan Lupu Centrul Cultural European
pentru UNESCO,, Nicolae Bălcescu”, Bu-
cureşti

l Premiul pentru cel mai bun actor:
VLAD BÂRZANU pentru rolul Ubu din spec-

tacolul UBU REGE de Alfred Jarry, regia: Tudor
Lucanu, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

l Premiul pentru cea mai bună actriţă se acordă
ex aequo:

ALINEI PETRICĂ pentru rolul Aglaja din
spectacolul AGLAJA după Aglaja Veteranyi, drama-
tizare: Alina Petrică, concept şi coregrafie: Ştefan
Lupu, Centrul Cultural European pentru UNESCO,
Nicolae Bălcescu”, Bucureşti

SÂNZIANEI TARŢA pentru rolul Loretta din
spectacolul MOARTE ŞI REÎNCARNARE ÎNTR-UN
COWBOY de Rodrigo García, scenariu de Andrei
Măjeri, regia: Andrei Măjeri, Teatrul Naţional Cluj-
Napoca 

l Premiul de regie:
ANDREI MĂJERI pentru spectacolul

MOARTE ŞI REÎNCARNARE ÎNTR-UN COW-
BOY – Teatrul Naţional Cluj-Napoca

l Premiul de scenografie:
ANDEI POP pentru spectacolul ANUL DIS-

PĂRUT. 1989 de Peca Ştefan, regia: Ana Mărgi-
neanu, Teatrul Mic Bucureşti

l Premiul special al juriului:
se acordă spectacolului DEZINTEGRABILII,

creaţie colectivă, regia: Radu Dragomirescu,
RECUL – Remediu Cultural

Juriul a fost format din Oltiţa Cântec (critic de
teatru) – preşedinte, Doru Mareş (critic de teatru), 

Ioan Onisei (Director General Adjunct TNB).
Red.

are scofală! Problemă fără de solu-
ţie! Pacostea examenelor româneşti!
Calamitate! Şi alte calificative ase-
menea.

E vorba despre examenele
scrise, de toate calibrele şi de toate
soiurile, păzite vajnic cu sprijinul po-

liţiei, al jandarmeriei şi chiar al onorabilu-
lui minister public. Altminteri nu se poate.
Cică s-ar copia în draci, s-ar vinde subiec-
tele, s-ar comunica, prin căşti şi difuzoare
minuscule, cu exteriorul, s-ar … în paguba
onoarei şi corectitudinii, fireşti odinioară
în şcoala românească.

Ei, asta-i! De copiat s-a copiat tot-
deauna, de suflat idem, de înşelat vigilenţa
dascălilor s-au ocupat cu talent unii şcolari
ingenioşi, dar pe o scară minoră, care nu
distrugea ordinea valorilor în şcoala şi so-
cietatea românească. A
copia nu era o mare
scofală.

Îmi amintesc. Ele-
vii clasei a unspreze-
cea de la „Hogaş” aveau teză (lucrare
scrisă trimestrială) la literatura română.
După un aranjament al profesorului titular
cu colega Ana, care întocmea orarele, pen-
tru această teză se rezervau două ore con-
secutive.

În timp ce, în cabinetul de literatură,
înconjuraţi de cărţi, scheme şi alte bunuri
interzise de autoritatea şcolară, elevii îşi
etalau în scris priceperile şi cunoştinţele,
profesorul poposise pe coridor, departe de
elevii săi, îşi rezemase coatele de pervazul
ferestrei largi şi admira înfăţişarea extraor-
dinară a sălciilor bătrâne, uriaşe, umbroase,
crescute în faţa Liceului.

Directorul liceului, cunoscut atât pen-
tru valoarea sa ca profesor cât şi datorită
pasiunii pentru disciplină, tocmai îşi făcea
rondul obişnuit prin şcoală. Prinzându-l în
delict disciplinar pe dascălul de română, l-a
întrebat cu nespusă uimire:

– Păi ce faceţi aici?! Nu aveţi oră la a
unsprezecea?! De ce nu sunteţi în clasă?!

– Pentru că elevii au teză, a explicat cu
oarecare nonşalanţă profesorul.

Stupefiat de situaţia creată, directorul
s-a îndreptat glonţ către cabinetul de lite-

ratură, a deschis uşa, a intrat şi, după câ-
teva zeci de secunde, a ieşit ca dintr-un
cuib de viespi, congestionat la chip, l-a pri-
vit ţintă pe dascălul de română, cu reală
spaimă, şi a cuvântat:

– Elevii au pe pupitre cărţi, caiete, fişe,
notiţe ... Ce se întâmplă aici?! Copiază fără
îndoială şi dumneavoastră staţi pe cori-
dor?! Cum de le permiteţi una ca asta?!

– Păi eu i-am sfătuit să-şi aducă pentru
teză tot ce cred ei că le poate folosi, a răs-
puns calm cel interpelat. Le-am comunicat
şi cam în ce direcţie îi va orienta subiectul
propus. Acum, cei care au citit tot ce era de
citit şi au studiat temeinic bibliografia res-
pectivă ştiu ce şi unde să caute, pentru
eventualele opinii şi argumente, şi nu au
nici timp, nici posibilitatea de a da „îndru-
mări” celor nepregătiţi. 

Nu sunt papagali
sau magnetofoane, să
reproducă fidel ce,
eventual, li s-ar fi dic-

tat ori explicat în orele
de curs. Fiecare elev are de formulat şi de
susţinut punctul său de vedere în chestiu-
nea propusă de mine.

Dacă vă interesează, acest tip de teză
este folosit de chinezi, cu excelente rezul-
tate, de vreo trei mii de ani. Nu văd de ce
nu l-aş utiliza şi eu.

Totul este să oferi un subiect care, con-
comitent, să solicite cunoştinţele, dar mai
ales puterea de a înţelege, capacitatea şi
abilitatea de a formula judecăţi personale
de valoare în domeniul respectiv, cu grija
pentru o exprimare cât mai expresivă, co-
rectă din toate punctele de vedere. Nu-i
aşa?

Nu ştiu dacă directorul de atunci a fost
de acord cu profesorul eretic, dar modelul
acela îl ofer acum, cu multă plăcere, Mi-
nisterului Educaţiei. Dincolo de legitimita-
tea modului de examinare, ar face să
dispară din protocolul examenelor şi poli-
ţiştii, şi jandarmii, şi procurorii …

Şi ce economii frumoase la buget! Nu?
Încercaţi vă rog! Nu costă nimic!

Mihai-Emilian MANCAŞ

M
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Semnal editorial:

Poezii alambicate
şi nu prea

e-a parvenit de curând la redacţie un volum de
versuri (Poezii alambicate / Ion H. Ciobanu, –
Piatra-Neamţ, ed. Cetatea Doamnei, 2016). Auto-
rul se prezintă într-o Scurtă motivaţie, pe care o
cităm integral pentru sinceritate, savoarea stilului
şi avizarea cititorilor: „Poezioarele pe care le-am
scris mi le-am dorit să fie scrise într-un mod mai

aparte, fără a respecta chiar
întrutotul şablonul clasic, dar
totuşi ca ele să exprime ceva
care să atragă atenţia citito-
rului.

Celor cărora le sunt total
necunoscut pot să le spun că
am mai scris două cărţi de
proză:

Una referitoare la „Plu-
tăritul pe Bistriţa”, lansată
„la apă”, cum se spune, în
anul 2004, carte cu un carac-
ter cu totul inedit pentru acea

perioadă.
A doua carte priveşte ECOLOGIA, această ştiinţă

pe care noi o ignorăm pe zi ce trece, fără să realizăm
problemele grave care ne vor paşte, carte scrisă în anul
2007.

Prima carte a fost un pic criticată de unii, pe motiv
că nu a avut un „istoric” mai profund, iar de alţii că nu
le-am înserat numele rudelor care la vremea lor au fost
plutaşi.

Actuala carte cuprinde peste 100 de poezioare,
unele mai ritmate şi rimate, altele mai puţin, cu referire
la aspectele vieţii noastre post-decembriste, clasificate
după conţinut în: ecologice, economice, educative, di-
verse, politice şi sociale. Ca să fi scris mai mult nu avea
rost, căci şi aşa lumea noastră de azi nu se prea omoară
cetind. Cu tot respectul, I. H. Ciobanu”. 

Prima observaţie ar fi că, dacă nu cumva e o gre-
şeală de tipar, acel cetind din finalul textului îl salvează
de toată proza pe care o conţine. A doua se referă la fap-
tul că autorul este un bărbat curajos: deşi ştie că lumea
noastră de azi nu se prea omoară cetind, el scrie cerce-
tând relele lumii, pe care le comentează şi le sancţio-
nează în numele moralei, înţelepciunii şi bunului-simţ
românesc. Nu-i nevoie să enumer teme şi motive lite-
rare, simpla citare a titlurilor unor poezii ne poate da o
imagine destul de precisă a lumii – materiale şi spirituale
– imaginată de autor: La mulţi ani, români, Românaşului
nu-i mai place, Dulce Românie, Românul şi cuvântul,
Ce am fost şi ce-am ajuns, Ce-ar mai trebui făcut, Ro-
mâni, treziţi-vă odată, De ce ne sluţim limba, Despre
şcoală, Românul s-a născut poet, Tot cetind şi recitind,
Rolul poeziei, Scrisul ca o mângâiere, Poezii alambi-
cate...

Trebuie menţionat obligatoriu faptul că forţa poeziei
lui Ion H. Ciobanu stă mai mult în forţa ideilor decât în
perfecţiunea formei, o preocupare eludată cu bună şti-
inţă declarată. Cum volumul nu are nominalizat un re-
dactor de carte, putem imputa editorului greşelile de
tipar existente, cât şi proasta tehnoredactare a textului
turnat cu furca în pagină. E o neglijenţă pe care o editură
serioasă nu şi-o permite.

Mircea ZAHARIA

N

upă debutul literar din 2012
(Lampa care întinde morţii prada)
şi publicarea unei noi cărţi în 2014
(Eşecul Fatidic, o reluare a primu-
lui volum), cunoscutul artist plastic
Mihai Agape a publicat în acest an,
2016, cartea intitulată Himere.

Cartea de acum, la o lectură fugară
(n-am spus superficială), ar putea fi
considerată de către unii cititori, care
vor ţine seama şi de sintagma din sub-
titlul volumului (proză scurtă suprarea-
listă), ca aparţinând prozei onirice,
lucru nu prea departe de adevăr, dacă se
are în vedere că acţiunea tuturor proze-
lor este plasată de autor, cu bună ştiinţă,
în vis.

În realitate, citită cu atenţie şi cu-
noscând unele date din biografia auto-
rului, se poate constata cu uşurinţă că
marea majoritate a întâmplărilor narate
sunt episoade păstrate în memorie de pe
tot parcursul vieţii lui Mihai Agape, de
la anii copilăriei până la senectute. Toate
acestea l-au urmărit pe autor întreaga
viaţă şi au produs permanent nostalgia
celui care s-a despărţit de locurile na-
tale, satul Sălăgeni, dispărut de pe hartă
ca urmare a inundaţiilor din 1972 şi

1973. Se reţin în mod deosebit chipurile
părinţilor, dascălilor, ale altor oameni
care i-au marcat existenţa şi se contu-
rează prin tuşe aplicate succesiv, chipul
creatorului de artă, un alter ego al auto-
rului, preocupat permanent să atingă
perfecţiunea.

Prozele din acest volum ar putea con-
stitui pentru un profesor de limbă şi lite-
ratură română un instrument potrivit
pentru a demonstra elevilor cum poate fi
realizată specia literară – proza scurtă –
cea care este o piatră de încercare pentru
prozatori, precum sonetul pentru poeţi. În
cadrul unor asemenea lecţii, pe textele lui
Mihai Agape, elevii ar putea depista cu
uşurinţă teme, motive, idei, semnificaţii,
sensuri şi simboluri specifice acestei spe-
cii. Şi încă ceva: talentul care nu trebuie
neglijat şi, nu în ultimul rând, limba lite-
rară folosită fără greşeală, cum rar se în-
tâmplă să întâlnim chiar şi la unii autori
cu mari pretenţii.

Deşi a debutat târziu şi nu a publicat
excesiv, cu această carte Mihai Agape îşi
înscrie numele între cei mai valoroşi au-
tori de proză scurtă, dacă nu chiar cel mai
valoros de pe la noi.

upă o carieră didactică încheiată la
Liceul „Ştefan Cel Mare” din
Târgu-Neamţ, ajunsă la senectute,
profesoara de limba şi literatura ro-
mână Mariana Vodă Pintrijel a în-
credinţat tiparului două cărţi: mai
întâi, În ceas târziu, apoi Înainte de

a mă ascunde după nori.
Pe cea de a doua, apărută la Editura

Arhiepiscopiei Argeşului şi Muncelului
din Curtea de Argeş, o prezentăm acum
cititorilor revistei „Apostolul”.

Cartea conţine două părţi: o primă
parte în versuri, iar cea de a doua, de mai
mare întindere este alcătuită din texte în
proză.

Sentimentul predominant ce se de-
gajă din acest volum este nostalgia autoa-
rei care, la această vârstă înaintată simte
nevoia să lase posterităţii „încercările”
sale literare.

Partea de rezistenţă a cărţii o con-
stituie textele în proză, versurile ar fi
putut lipsi din cuprinsul acestui volum,
sau ar fi putut fi aşezate la sfârşit şi ast-
fel întregul nu ar fi avut de suferit, ci,
dimpotrivă. Acesta e doar un punct de
vedere.

Conţinutul cărţii este alcătuit din di-

ferite specii literare: relatări despre dife-
rite manifestări culturale (o întâlnire la
Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ cu
Prea Înaltul Calinic Argeşanul, fost elev
al autoarei, o întâlnire de promoţie a ab-
solvenţilor Liceului Pedagogic ş.a.), în
care se observă aspectul jurnalistic al re-
latării; scurte povestiri în care sunt evo-
cate amintiri şi întâmplări din copilărie şi
de mai târziu, acestea având în centrul lor
diferite personaje din lumea şcolii (foşti
elevi şi colegi de cancelarie), persoane
apropiate, vecini actuali şi mai de de-
mult.

Menţionăm în mod deosebit pentru
calităţile literare, nuvela „Geamătul auru-
lui”.

Şi încă o menţiune: limba literară în
care sunt scrise textele ce alcătuiesc
această carte este un model de exprimare
pentru cei care îşi încearcă puterile şi mai
ales pentru cei care intenţionează să în-
credinţeze tiparului „producţiile lor lite-
rare”.

Aprecierile noastre ar fi incomplete
dacă nu am spune că Maria Vodă Pintrijel
are talent, este înzestrată cu har.

Constantin TOMŞA

D
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Cărţile colegilor noştri

Înainte de a mă ascunde
după nori - de Mariana Vodă Pintrijel

Himere - de Mihai Agape
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Aniversări culturale
l decembrie

1. ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
(zi nelucrătoare) 
03. ŢUŢEA, PETRE (1902–1991) eseist,
filosof, economist; 25 ani de la moarte 
04. KANDINSKY, WASSILY (1866–
1944) pictor rus; 150 ani de la naştere
05. MOZART, WOLFGANG AMA-

DEUS (1756–1791) compozitor austriac; 225
ani de la moarte 
06. (†) SF. IERARH NICOLAE
08. OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI –
95 ani de la inaugurare 
08. PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA
(1876–1955) prozatoare; 140 ani de la naştere 
09. DOUGLAS, KIRK actor american; 100
ani de la naştere 
10. PIRANDELLO, LUIGI (1867–1936)
scriitor italian, laureat Nobel; 80 ani de la
moarte 
13. ZIUA TIPOGRAFILOR ROMÂNI
14. BRĂTESCU-VOINESTI, I. AL. (1868–
1946) prozator; 70 ani de la moarte 
15. DISNEY, WALT (1901–1966) regizor
american, inovator al animaţiei; 50 ani de la
moarte 
17. RASPUTIN, GRIGORI (1869–1916)
mistic rus; 100 ani de la moarte 
18. COSTACHI, VENIAMIN (1768–1846)
cărturar, Mitropolit al Moldovei; 170 ani de la
moarte 
20. SORBUL, MIHAIL (1885–1966) drama-
turg; 50 ani de la moarte 
21. MILLE, CONSTANTIN (1861–1927) jur-
nalist, prozator; 155 ani de la naştere 
21. MOVILĂ, PETRU (1596–1646) scriitor,
teolog; 420 ani de la naştere 
22. LABIŞ, NICOLAE (1935–1956) poet; 60
ani de la moarte 
25. ALEXANDRU, IOAN (1941–2000) poet,
publicist, eseist, om politic; 75 ani de la naştere 
28. STRAUSS, EDUARD (1835–1916) com-
pozitor austriac; 100 ani de la moarte 
31. IONESCU DE LA BRAD, ION (1818–
1891) agronom, academician; 125 ani de la
moarte (Red.)

Educaţie şi Mărturisire
n seria evenimentelor organizate cu pri-
lejul proclamării de către Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a anului
2016 ca Anul omagial al educaţiei reli-
gioase a tineretului creştin ortodox şi
Anul comemorativ al Sfântului Ierarh
Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor
bisericeşti, în perioada 13-16 noiembrie

2016 s-a desfăşurat la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Univer-
sităţii „Babeş-Bo-
lyai” din
Cluj-Napoca, Sim-
pozionul Internaţio-
nal „Educaţie şi
Mărturisire. Forma-
rea creştină a tineri-
lor în spiritul viu al
Tradiţiei”. Organi-
zată pe trei secţiuni
(secţiunea teologie,
secţiunea istorie,
secţiunea muzicolo-
gie şi artă), manifes-

tarea a reunit ierarhi, preoţi, teologi, cadre
didactice şi cercetători din ţară şi străinătate

Cei peste 150 de participanţi (cercetători,
doctoranzi, cadre didactice, ierarhi etc.) au fost
de la principalele centre universitare din ţară
(Cluj, Sibiu, Bucureşti, Iaşi, Alba-Iulia, Arad,
Oradea, Suceava, Târgovişte) şi din străinătate
(Franţa, Cehia, Danemarca şi Republica Mol-
dova). 

Dintre alocuţiunile prezentate, menţionăm:
Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul
omenirii, Reconsiderarea consilierii psiho-edu-
caţionale prin încorporarea principiilor moralei
creştine, Indulgenţa educaţională, poartă spre
declinul civilizaţiei?, Cărţile Ruth şi Iona, mo-
dele misionare (familia ca mediu misionar; pro-
fetul, misionarul par excellence), Teologia în
universitate. Perspective ale formării tinerilor
teologi, Încercările de îndepărtare de Tradiţia
creştină şi educaţia ateista din ultimii ani de
existenta a regimului comunist în Republica
Moldova, Sf. Ierarh mucenic Antim Ivireanul –
educatorul, Tipăriturile lui Macarie şi impor-
tanţa lor bisericească şi culturală, Antim Ivirea-
nul – întâiul editor al slujbei consacrării
spaţiului liturgic, Educaţia şi învăţământul con-
fesional ortodox în timpul Sfântului Ierarh An-
drei Şaguna. Studiu de caz: Protopopiatul
ortodox Unguraş, Importanţa primelor manuale

de drept canonic tipărite în Biserica Ortodoxă.
Elemente de educaţie juridică şi canonică, Rolul
şi programa şcolară a Seminarului „Veniamin
Costachi” din Iaşi în perioada 1803-1864, Oc-
tavian Smigelschi, promotorul unei noi viziuni
artistice în pictura religioasă, Importanţa studie-
rii folclorului în învăţământul teologic ortodox,
Tinerii creştini şi mentalităţile societăţii româ-
neşti, Religiozitatea tinerilor români: tendinţe
recente şi semnificaţii actuale, Sfântul Antim
Ivireanul si problema ţiganilor, Cadrul didactic
universitar – mesagerul inteligenţei spirituale în
educaţie, Social media: spre o alta cultura a va-
lorilor morale?, Comunicarea Bisericii Orto-
doxe Române prin intermediul mass-media,
Voluntariatul, o investiţie pentru viitor. Volun-
teering, an Investment for the Future, Modalităţi
de abordare a temelor de istorie bisericeasca în
cadrul orelor de educaţie religioasă, Pictori ce-
lebri prezenţi în ansamblul bisericii mănăstirii
Antim din Bucureşti, Arta Sacră ca formă de te-
rapie a stresului, Necesitatea intervenţiei şi res-
taurării simbolurilor heraldice din Biserica
Reformată de pe Kogălniceanu din Cluj-Na-
poca, Lumina spiritualităţii bizantine în creaţia
lui El Greco, Elemente imnografice în omiliile
Mariane ale Sfântului Antim Ivireanul, Valenţe
educative ale picturii în bisericile din Maramu-
reş etc.

Nu întâmplător am enumerat temele mai
sus-menţionate având în vedere tema generală
a simpozionului în contextul actual al formării
şi modelării caracterelor creştine. Pentru teo-
logi, cercetători, cadre didactice universitare şi
din învăţământul preuniversitar, problema edu-
caţiei moral-religioase rămâne una de maximă
actualitate căreia Familia, Biserica şi Şcoala tre-
buie să-i găsească soluţii concrete. 

Programul a fost unul consistent dar elabo-
rat şi diversificat astfel încât participarea la ac-
tivităţi să incite la meditaţie, dezbatere şi
căutarea unor soluţii privind formarea duhovni-
cească. Astfel, pentru ediţiile ce vor urma spe-
răm ca participanţii să vină cu întrebări
punctuale şi frământări la care nu au găsit solu-
ţiile în urma acestui eveniment ştiinţific. 

În concluzie merită să felicităm cu toată
sinceritatea organizatorii şi participanţii, subli-
niind încă o dată faptul că un astfel de simpo-
zion se înscrie în seria evenimentelor culturale
şi duhovniceşti de elită. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA
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La mulţi ani,
Veronica Mihăilescu!

rofesoara Veronica Mihăilescu s-a născut la
22 noiembrie 1922 la Bicaz, în familia Cos-
tache şi a Elenei Chiribău, fiind al doilea din
cei şase copii.

Clasele primare le-a făcut la Bicaz cu
învăţătoarea Maria Iliescu. În clasa a IV-a a
participat la un concurs de compuneri libere
cu tema: De ce pomenim în fiecare an pe

eroii neamului?, lucrare care a luat locul I şi a fost
publicată în Revista
Apostolul, an I, nr. 8,
iunie 1935. 

Urmează Şcoala
Normală de Fete din Pia-
tra-Neamţ, pe care o ter-
mină în 1943 ca şefă de
promoţie. După ce a lu-
crat la şcolile Nr. 1 din
Buhuşi şi la cea din Băl-
ţăteşti, la 1 septembrie
1948 este mutată, îm-
preună cu soţul ei, în in-
teresul învăţământului, la

Bicaz. De aici se înscrie, prin concurs, la Faculta-
tea de Istorie – Filologie a Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi, pe care o termină tot ca şefă de pro-
moţie.

Împreună cu soţul ei, profesorul Vasile Mihăi-
lescu au înfiinţat Liceul de Cultură Generală de la
Bicaz. Aici, la Liceul din Bicaz, timp de 21 de ani a
fost profesoară de Limba şi Literatura Română, după
care a fost promovată ca inspector şcolar la Inspec-
toratul Şcolar al Judeţului Neamţ, din anul 1969.

A învăţat şi educat numeroase generaţii de
eleve. A avut multe eleve care au devenit profesori,
ingineri, doctori... Îi amintim aici pe actorul Cornel
Revent, director al Teatrului Mihai Eminescu din
Botoşani şi al Teatrului Toma Caragiu din Ploieşti,
pe scriitoarea Lia Vasilescu Miclescu, jurnalistă la
revista România Literară, pe regizorul Alexandru
Dabija, precum şi pe profesorii universitari Mo-
nica Manolache, Alexandru Tofan ş. a.

Profesoara Veronica Mihăilescu este şi un
scriitor de talent articolele şi poeziile sale fiind pu-
blicate în revistele Apostolul, serie veche, dar mai
ales în seria nouă, Preocupări didactice sau Re-
vista de pedagogie, dar şi în cotidianul Ceahlăul.

Pentru contribuţia adusă la educaţia şi for-
marea generaţiilor de tineri şi pentru poziţia re-
marcabilă deţinută în galeria dascălilor şcolii
nemţene, dăscăliţa Veronica Mihăilescu a primit,
la împlinirea vârstei de 94 de ani, DIPLMA DE
EXCELENŢĂ „Magna cum laudae” a Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Neamţ. Menţionăm, de ase-
menea, că la aniversarea a zece ani de la reapariţie
seriei noi a revistei APOSTOLUL, pe 27 martie
2009, doamnei profesoare i s-a decernat un CER-
TIFICAT DE EXCELENŢĂ, pentru partea de su-
flet ce aţi dăruit-o cu generozitate în paginile
revistei, pentru ataşamentul la valorile spirituali-
tăţii nemţene.

LA MULŢI ANI
DOAMNĂ PROFESOARĂ!

Redacţia Revistei Apostolul

n urmă cu doi ani murea, la Piatra-Neamţ,
mărturisitorul Grigore Caraza, fost deţinut
politic şi simbol al rezistenţei din judeţul
Neamţ. A executat 21 de ani de puşcărie
politică, în penitenciarele de la Piatra-
Neamţ, Bacău, Galata – Iaşi, Văcăreşti, Ji-
lava, Târgu Ocna, Aiud şi doi ani de
domiciliu forţat. Între colegii săi de sufe-

rinţă s-au numărat Petre Ţuţea, Istrate Micescu,
Nichifor Crainic, Radu Gyr, Ion Petrovici, Du-
mitru Stăniloaie, Justin Pârvu, Dumitru Bejan
sau Paulin Clapon.

Autorul „Aiudului însângerat” a trecut la
Domnul pe data de 10 noiembrie 2014, după
cinci luni de suferinţă pe patul de spital. Moartea
a fost cauzată nu de leziunile fizice şi sufleteşti
dobândite în perioada detenţiei, aşa cum s-ar
putea crede, ci de un act criminal, comis de un
individ bolnav psihic.

Grigore Caraza s-a născut pe 1 februarie
1929 la Călugăreni – Poiana Teiului, judeţul
Neamţ, fiind al cincilea fiu din cei şase ai fami-
liei Ioana şi Vasile Caraza. 

A refuzat categoric să iasă din puşcărie

După ce termină şapte clase în comuna na-
tală, Poiana Teiului, din judeţul Neamţ, Grigore
Caraza se înscrie la Şcoala Normală „Gheorghe
Asachi” din Piatra-Neamţ (şcoala de învăţători),
pe care este obligat să o întrerupă din cauza si-
tuaţiei materiale a familiei. Totuşi, în anii 1948
– 1949 activează ca învăţător la şcoala din satul
Călugăreni-Neamţ, de unde la 31 august 1949

este arestat pentru „crimă de uneltire contra or-
dinii sociale”. Este condamnat pentru 8 ani de
zile, eliberat pentru foarte scurt timp, rearestat şi
condamnat politic la 23 de ani pentru aceleaşi
motive. Este eliberat din nou în anul 1964, iar în
anul 1966 îşi reia studiile la Liceul „Petru Rareş”
din Piatra-Neamţ. În anul 1970 este arestat şi
condamnat din nou pentru propagandă împotriva
orânduirii comuniste. În anul 1977, când i s-a
propus să fie eliberat, a refuzat categoric să iasă
din puşcărie. După trei zile de presiuni ale direc-
torului puşcăriei, Grigore Caraza nu a cedat, aşa
cum nu cedase la nicio altă ispitire în anii grei de
temniţă. Nu a acceptat sa fie „eliberat” şi în a
patra zi a trebuit să vină Generalul Vasile Ionel,
trimis de Nicolae Ceauşescu, şi să îl determine
să părăsească puşcăria, lucru care s-a întâmplat,
în cele din urmă, după alte câteva zile de „nego-
cieri” aprinse...

În 1979 îşi ia Bacalaureatul, la vârsta de 50
de ani. În anul 1980 părăseşte ţara şi se exilează
în SUA, la New York. Aici se căsătoreşte în anul
1995 cu fosta lui profesoară, Rodica-Ştefania,
devenită Caraza. În anul 2001 se repatriază în
România, la Piatra-Neamţ, împreună cu soţia.

În anul 2004, Grigore Caraza a publicat o
carte de memorii, intitulată „Aiud însângerat”, în
care a consemnat perioada petrecută în detenţie,
la Aiud. Tot în anul 2004, Grigore Caraza a de-
venit Cetăţean de onoare al comunei Poiana Te-
iului, iar în anul 2007, Cetăţean de onoare al
municipiului Piatra Neamţ.

Irina NASTASIU

Doi ani de la moartea eroului anticomunist Grigore Caraza
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„Ce vrea să spună poetul?”
-i lipsi pe elevi de bu-
curia descoperirii poe-
ziei este unul dintre
defectele sistemului
nostru de învăţământ.
Poezia este un instru-
ment de dezvoltare
emoţională dintre cele

mai bune, însă, din păcate, in-
suficient şi inadecvat folosit.

Când citim poezie auten-
tică, lumea capătă un fel de
solemnitate pe care amănun-
tele vieţii de zi cu zi ne împie-
dică să o cunoaştem. Este
măreţia care ne consolează de
condiţia de muritori pe acest
pământ. Totul capătă un sens
mai înalt decât rosturile mă-
runte, deşi umane, pe care
suntem în stare să le obţinem
în trecerea timpului. Şi nu este
deloc o amăgire sau o artifi-
cială confecţionare de stări,
pentru că frumuseţea poeziei
ajunge, în ani, să se infiltreze
în sufletul nostru şi să ne de-
termine să ridicăm fruntea
când suntem căzuţi, să stăm

pe propriile picioare când sun-
tem umiliţi, să ne urmăm
idealurile, să nu abandonăm,
să fim ceea ce poate că numai
în adolescenţa curată şi răvă-
şitoare am visat.

În multe situaţii de învă-
ţare, poemele se transformă –
prin abordări şi interpretări sa-
vante şi adesea aiuritoare – în

adevărate redute, chiar şi pen-
tru posibilităţile de înţelegere
cele mai remarcabile, iar re-
zultatul este fuga copiilor şi
adolescenţilor de poezie,
uneori pentru toată viaţa. Iar
aceasta este o mare pierdere
pentru toată societatea. 

De exemplu, căutarea
forţată a semnificaţiilor „as-
cunse” într-un text este una
dintre erori. „Ce vrea să spună
poetul?” este o întrebare care
se aude prea adesea prin clase.
Pentru că – o ştim de la Eliot
– poemul spune ce spune, nici

mai mult, nici mai puţin, iar
bucuria poeziei este mai
mereu la suprafaţă. Sigur că
avem uneori de a face cu mai
multe niveluri de conţinut, dar
acesta este un alt subiect care
poate fi desluşi separat.

În plus, problema alegerii
poeziei autentice este, la rân-
dul ei, una spinoasă, pentru că
răsfoind cărţile de şcoală te în-
trebi cum reuşesc autorii de
manuale să găsească mai
mereu texte nereprezentative
pentru scriitorii studiaţi şi nu
pe acelea cu adevărat valo-
roase şi care i-ar face mai puţin
nesuferiţi pentru bieţii copii. 

Nu este uşor de aflat o
soluţie, însă mă gândesc că
punerea la cale a unor proiecte
naţionale de invitare a poeţilor
în şcoli (şi nu a oricăror poeţi,
pentru că şi în această ches -
tiune s-ar putea să avem sur-
prize nu tocmai confortabile)
ar fi binevenită. 

Psiholog Vasile BAGHIU
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