
nul dintre evenimentele lunii decembrie,
alegerile pentru Parlamentul României,
nu a produs deocamdată un guvern care
să fie aplaudat din toată inima. Nu ştim,
tot deocamdată, cum se va concretiza ac-
tivitatea sa în abordarea problemelor
esenţiale ale învăţământului; în România

mai întotdeauna a existat o distanţă neprevă-
zută, de la vorbă la faptă.

Dar, vorbind despre viaţa sindicală, trebuie
să punctez neapărat ultimele evenimente, care
au marcat luna decembrie.

În primul rând aş vrea să vorbesc despre
aceste majorări salariale – în medie cu 15%
–  pentru tot personalul din învăţământ (di-
dactic de predare, didactic auxiliar şi perso-
nal nedidactic), începând cu data de 1
ianuarie 2017.

Trebuie spus că istoria acestor creşteri sa-
lariale n-a fost deloc simplă, ea fiind rezultatul

unor negocieri dure şi îndelungate, al presiunii
noastre constante asupra Puterii, prin aproape
toate mijloacele luptei sindicale – de la inter-
venţiile în presă, la pichetări, marşuri şi alte ac-
ţiuni de stradă. Ne-a fost destul de greu să
convingem indivizi de pe diferite trepte ale de-
ciziei că nu trebuie să rezolvăm un moft ci o si-
tuaţie legitimă. Am găsit în cele din urmă ecoul
cuvenit în Comisia de Învăţământ din Parla-
ment, deşi Partidul Naţional Liberal s-a retras
atât de la acele discuţii, cât şi de la votul în plen.
Ba mai mult, PNL şi Guvernul României s-au
adresat Curţii Constituţionale, contestând deci-
zia de majorare salarială. În acest moment însă,
legea a fost deja promulgată de Preşedinţie şi,
de la 1 ianuarie, vom putea beneficia de preve-
derile ei.

Încă un lucru extraordinar reuşit de noi a
fost acela ca personalul muncitor, personalul
nedidactic, să capete statutul de personal auxi-

liar specific învăţământului. Aceasta înseamnă
că atunci când va avea loc o majorare salarială
în sistemul de învăţământ, şi această categorie
de personal se va bucura de ea, alături de restul
colegilor.

Al doilea eveniment deosebit al lunii de-
cembrie este începerea negocierilor cu repre-
zentanţii MENCS, în vederea semnării unui
nou Contract colectiv de muncă, la nivel de sec-
tor de învăţământ. După negocieri dure s-a
ajuns la forma finală a contractului care, în opi-
nia noastră preconizează o condiţie europeană
a statutului cadrelor didactice. Din păcate – nu
ştim cauzele – ministrul nu a mai vrut să sem-
neze acest act normativ. 

Desigur că am fost dezamăgiţi de lipsa de
responsabilitate a acestui ministru tehnocrat şi
am decis să reluăm negocierile cu noul minis-
tru, în cel mai scurt timp posibil.

La împliniri de suflet aş nota, fără nici un
dubiu, primirea frăţească a unei delegaţii a Fe-
deraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Re-
publica Moldova, o delegaţie care a răspuns
vizitei făcută de noi peste Prut, în a doua jumă-
tate a lunii mai a. c. Dincolo de un schimb de
experienţă şi de bune practici sindicale, întâlni-
rea cu echipa moldovenilor a fost un prilej de a
ne cunoaşte mai bine istoria comună, de a ne
cerceta prezentul şi a plăsmui viitorul, de a săr-
bători curat, româneşte vremea colindelor şi
apropierea Crăciunului. Am trăit împreună mo-
mente de autentice emoţii şi am visat frumos la
poalele Cetăţii Neamţ şi pe prispa casei lui Io-
nică de la Humuleşti. 

Şi pentru că tot am vorbit de vremea colin-
delor ce vestesc Naşterea Pruncului Iisus, vă
doresc tuturor ce le-am urat şi fraţilor noştri de
peste Prut: zile senine, pline de linişte, împăcare
şi multă iubire. Să avem Sărbători frumoase, în
sănătate, alături de cei dragi.

La mulţi ani!

Prof. Gabriel PLOSCĂ,
Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ
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Întâlnire de suflet românesc la Neamţ
Urmare a deplasării, în

această primăvară, a unei
delegaţii a Sindicatului din
Învăţământ Neamţ în Repu-
blica Moldova, ca răspuns al
invitaţiei nemţenilor, în pe-
rioada 15-18 decembrie a. c.,

o echipă a Federaţiei Sindicale a
Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) a vizitat
judeţul Neamţ. Din delegaţie au
făcut parte: Nadejda LAVRIC, vi-
cepreşedinte al Federaţiei Sindi-
cale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ),

Angelina BEGU, şef sector organi-
zare şi administrare (FSEŞ), Maria
DUDUN, şef sector finanţe şi asi-
gurări (FSEŞ), Simion BOŢAN,
preşedintele Consiliului raional
Orhei, Lilia HACINA, director, Li-
ceul teoretic „Alecu Russo”, Orhei,
Ana CIMPOIEŞU, preşedintele
Consiliului raional Hânceşti, mem-
bru al Biroului executiv, Natalia
MATCAŞ, preşedintele Consiliului
raional Cantemir, membru al Bi-
roului executiv, Silvia STRATAN,

preşedintele Consiliului raional Re-
zina, membru al Biroului executiv,
Victor SÂNCHETRU, preşedintele
Consiliului raional Ştefan Vodă. 

Deşi au avut doar două zile
pline de stat în România, basara-
benii au avut un program foarte în-
cărcat, în protocol fiind prevăzute
vizite oficiale, vizite la unităţi şco-
lare şi obiective istorice, şi, nu în
ultimul rând, schimburi de expe-
rienţă şi de bune practice sindi-
cale.

ü Joi, 15 decembrie, la
prânz, prof. Gabriel Ploscă, pre-
şedintele Sindicatului din Învă-
ţământ Neamţ, a întâmpinat
oaspeţii la intrarea în Piatra-
Neamţ, le-a urat bun venit şi a sa-
lutat prezenţa lor în Moldova lui
Ştefan. La Hotelul Ceahlău, unde
au fost cazaţi, oaspeţii au fost sa-
lutaţi şi de ceilalţi membri ai Bi-
roului Operativ  al  SLLICS:  prof.

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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abriela Grigore, secretar general, vicepreşedinţii prof. Ionel Ho-
ciung, prof. Ciprian Murariu, prof. Minadora Lemnaru şi, director
economic, Iosif Alexandru Covasan.

üA urmat apoi prima vizită de protocol, oaspeţii fiind primiţi
cu amabilitate nedisimulată de către prof. Dragoş Chitic, prima-
rul municipiului Piatra-Neamţ. După mulţumirile de cuviinţă,

preşedintele Gabriel Ploscă a făcut un scurt istoric al relaţiilor dintre
SLLICS Neamţ şi FSEŞ din Republica Moldova şi perspectivele aces-
tora, iar vicepreşedintele Nadejda Lavric a prezentat delegaţia Republicii
Moldova. După ce primarul Dragoş Chitic a descris pe scurt municipiul
Piatra-Neamţ, a vorbit despre înfrăţirea cu oraşul Orhei şi despre alte
schimburi culturale, ajungându-se apoi la delicatul subiect al educaţiei.
„Noi pornim de la principiul că un popor educat poate prospera mult
mai uşor, cetăţenii săi putând să-şi cultive şi să-şi dezvolte abilităţile
creatoare în acest sens. Ne străduim ca Educaţia, ca prioritate naţională,
să fie tratată astfel în chip real”, a conchis domnia sa, vorbind apoi des-
pre depolitizarea învăţământului, despre realizările şi sechelele (comune)
şcolii celor două state. Nadejda Lavric, conducătoarea delegaţiei, dar şi
profesorii Ana Cimpoieşu şi Victor Sânchetru au creionat imaginea în-
văţământului basarabean, rezultatele obţinute de FSEŞ în relaţia cu Aso-

ciaţiile patronale la nivel raional, modul în care acestea s-au impus ca
un real partener de dialog cu Puterea. 

În încheierea vizitei, dl. Dragoş Chitic a promis delegaţiei moldo-
venilor întregul sprijin pentru o şedere cât mai plăcută în Neamţ, şi a asi-
gurat conducerea SLLICS de continuarea implicării în parteneriatul
marcării „Zilei Învăţătorului”, cât şi în alte acţiuni comune menite să
pună în valoare şi să recompenseze performanţele dascălilor nemţeni.

ü La întâlnirea cu prof. Viorel Stan, inspector general al Inspecto-
ratului Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ, lucrurile au decurs într-o destinsă
atmosferă colegială. După ce oaspeţii şi-au prezentat membrii delegaţiei,
cu numele şi funcţia pe care o îndeplinesc în cadrul Federaţiei Sindicale a
Educaţiei şi Ştiinţei, gazda, prof. Viorel Stan, a expus sistemul de organizare
al inspectoratelor şcolare judeţene din România, competenţele, sarcinile şi
responsabilităţile acestora. A fost prezentată reţeaua unităţilor şcolare din
judeţ, modul lor de finanţare, în funcţie de profil şi de subordonare faţă de
ISJ sau Consiliul Judeţean. S-a subliniat buna relaţie pe care instituţia o are
cu Sindicatul din Învăţământ, implicarea efectivă a acestuia în desfăşurarea
procesului de învăţământ, prin prezenţa unor reprezentanţi ai sindicatului
atât în consiliile de administraţie, cât şi în comisiile paritare. 

„Scopul vizitei noastre în România este să învăţăm cât mai bine cum să
ne ferim de rău” a spus dna. vicepreşedinte Nadejda Lavric, adăugând că sin-
dicatele din învăţământ de pe cele două maluri ale Prutului au obiective co-
mune, dar rezultate diferite. Şi cum în România clasa politică pare ceva mai
flexibilă, acţiunile sindicale având rezultate mai semnificative în obţinerea
unor drepturi, domnia sa a propus – mai în glumă, mai în serios – să facem
schimb de clasa politică. „Tot un bou şi-o belea”, a comentat o doamnă din
audienţă al cărei nume nu-l fac public, deşi femeia avea dreptate. 

Apoi, deşi dialogul a avut un caracter pur tehnic, discutându-se com-
parativ despre birocraţia sistemului de învăţământ (ceva mai mare în Ro-
mânia), normele didactice, sistemul de salarizare şi de promovare a
cadrelor, oaspeţi şi gazde s-au simţit confortabil, racordaţi la un diapazon
comun: dragostea pentru învăţământul romanesc.

ü La terminarea întrevederii de la ISJ, cum orele erau înaintate, între
două invitaţii – la Casa memorială „Calistrat Hogaş” şi la Teatrul Tine-
retului – oaspeţii au ales teatrul, oferta părând mai spectaculoasă. Au
fost întâmpinaţi aici de actorul basarabean Tudor Tăbăcaru, director ad-
junct al instituţiei care i-a ghidat între cele două săli de spectacol, la Sala
Mare invitaţii putând urmări şi un fragment din repetiţia unui spectacol.
În discuţiile care au urmat în elegantul foaier al teatrului, delegaţia a
putut să ia cunoştinţă cu date semnificative din istoria teatrului în Mol-
dova, în general, şi a Teatrului Tineretului, în special. Mircea Zaharia,
fost secretar literar şi director al teatrului, a prezentat informaţii privind
înfiinţarea instituţiei (1958), orientarea repertoriului şi a politicii teatrale,
rolul de modul cultural al teatrului, deplasările în străinătate în trecuta
epocă ceauşistă, înfiinţarea aici (în 1969) a primului festival naţional de
teatru pentru tineret şi copii, după o participare glorioasă a trupei la Bie-
nala de la Veneţia. S-a discutat apoi despre condiţia actuală a acestei arte,
despre retribuţia actorilor, despre avatarurile abordării repertoriului în
condiţiile unei libertăţi absolute, condiţii în care singurul criteriu de va-
loare rămâne performanţa artistică. Încet-încet, spiritele s-au încălzit,
descoperindu-se că teatrul este deja o punte durabilă, spectacole perfor-
mante traversând Prutul, cu succes, în ambele sensuri. Un rol important
îl joacă aici Uniunea oamenilor de Teatru din România care şi-a creat o
filială în Republica Moldova, dar şi Festivalul Teatrelor Naţionale de la
Chişinău, unde nu participă doar Naţionalul ieşean, şi cele din Cluj, Ti-
mişoara sau Craiova...

ü Ziua de 16 decembrie, a fost o zi a periplului în Ţinutul Neamţu-
lui. Condusă de Gabriela Grigore pe post de ghiduşă (un ghid – o ghiduşă,
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u?), delegaţia a vizitat Mănăstirea Văratec, cu mormântul Vero-
nicăi Micle, Mănăstirea Agapia, cu picturile lui Nicolae Grigo-
rescu, Casa memorială „Ion Creangă” de la Humuleşti, Liceul
Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânători
Neamţ. Pe parcurs, ca o gazdă bună, delegaţiei i s-a alăturat liderul
sindical al zonei, prof. Ciprian Murariu.

ü La Humuleşti, delegaţia basarabeană a ajuns fix la deschiderea
celei de-a XLVII-a ediţii a Zilelor „Ion Creangă”, drept care prof Gabriel
Ploscă, preşedintele SLLICS Neamţ şi prof. Nadejda Lavric, vicepreşe-
dintele FSEŞ din Republica Moldova, au fost invitaţi să poftească pe
prispa lui Nică a lui Ştefan a Petrii, alături de Daniel Harpa, primarul de
Târgu Neamţ, Iulian Ghercă, directorul Complexului Muzeal Neamţ,
Elena Preda, inspector ISJ – preşedintele Fundaţiei „Ion Creangă”, prof.
univ. dr. Constantin Parascan, şi alte cinstite obraze oficiale şi feţe bise-
riceşti. Din intervenţiile la microfon reţinem evocarea „Împăratului Po-
veştilor” rostită de dl. Parascan, îndemnul la păstrarea tradiţiilor
strămoşeşti, salutul său adresat moldovenilor de peste Prut, care ar trebui
să ducă acasă această adevărată „oază de suflet”. A răspuns, emoţionată,
dna. Nadejda Lavric: (...) „Am crescut cu poveştile lui Creangă şi mi-aş
dori ca fiecare generaţie să crească cu aceste poveşti în mână. Am fost
astăzi copleşită de emoţie pentru că am stat pe prispa casei unde a cres-
cut Nică, şi cu siguranţă aceste emoţii le voi duce şi peste Prut. Bravo
dvs. pentru tot ceea ce faceţi frumos şi bine pentru a cinsti imaginea
acestui copil nepereche. La mulţi ani!”. 

A urmat apoi un program artistic, cu frumoase colinde de Crăciun
şi datini de iarnă susţinut de şcolile din zona Târgu Neamţ. 

Nu putem încheia acest episod fără a reaminti că manifestarea pre-
zentată nu e singulară, anual, în preajma datei de 1 martie, organizându-
se Zilele Creangă la Chişinău şi Iaşi, prin parteneriate între Ministerul
Culturii din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru copii „Ion
Creangă”, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Teatrul „Luceafărul”
din Chişinău şi Muzeul Literaturii Române, Teatrul Naţional din Iaşi,
Bojdeuca „Ion Creangă” din Ţicău şi Casa Memorială din Humuleşti.

ü La Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vâ-
nători Neamţ delegaţia a fost întâmpinată cu pâine şi sare de doi copilaşi
frumoşi foc, îmbrăcaţi în costume naţionale. Şi pentru că pita goală poate
să-ţi rămână în gât, gazdele – directorii Vasile Gaman şi Elena-Sabina
Petrariu – au oferit şi câte o răchie mică şi informaţiile necesare.

Şcoala, una de arte şi meserii, este o şcoală cu tradiţie, înfiinţată în
1885 de arhimandritul Chiriac Nicolau de la Mănăstirea Neamţ pentru
locuitorii comunei Vânători Neamţ. Oaspeţii au vizitat şcoala, au aflat
mai multe despre proiectele europene şi despre proiectele finanţate de
Banca Mondială, despre relaţia benefică cu administraţia Parcului Vâ-
nători Neamţ, au zăbovit în atelierul de meşteşuguri şi au putut urmări
un minunat program artistic realizat de ansamblul „Şezătoarea” sub în-
drumarea prof. Angelica Iateşen. Spectacolul a fost emoţionant, cald şi
bine gândit: de la repertoriu, mişcare scenică, costume şi ţinută scenică,
umor, aplauze şi reluări, totul vădea ochiul şi mâna unui profesionist. Au
fost momente de mare încărcătură emoţională; de la „Doina” lui Emi-

nescu (De la Nistru pân' la Tisa/Tot românul plânsu-mi-s-a, /Că nu mai
poate străbate/De-atâta străinătate...) la „Scrisoare din Basarabia” (Din
Basarabia vă scriu,/Dulci fraţi de dincolo de Prut./Vă scriu cum pot şi
prea târziu,/Mi-e dor de voi si vă sărut...) lui Grigore Vieru şi autentică
poezie populară. Oaspeţii au fost realmente captaţi în acest carusel de
simţire şi bucurie comună, în care s-a dansat şi cântat româneşte, culmi-
nându-se cu un vibrant „Mulţi ani trăiască” şi „Trandafir de la Moldova”,
o horă care a antrenat întreaga asistenţă.

Nadejda Lavric a mulţumit gazdelor pentru primire şi lecţia de ro-
mânism, şi-a exprimat încrederea într-un viitor comun, a felicitat copiii
pentru talent şi sinceritate. Întrebaţi dacă pot ronţăi darurile de peste Prut
după atâta efort, aceştia, dovedindu-se vrednici urmaşi ai lui Nică, au
răspuns într-un glas: la plăcinte înainte,/la război înapoi!

ü Ziua s-a încheiat cu o vizită la Cetatea Neamţului şi cu o cină la
care Nadejdei Lavric i s-a cântat din nou la Mulţi ani trăiască!, pe bună
dreptate. Era chiar ziua ei de naştere, dar alesese s-o sărbătorească nu
acasă, în Ţara ca mică, ci acasă, în Ţara cea mare. 

ü Ziua de 17 decembrie a fost păstorită de liderul sindical prof.
Ionel Hociung şi a debutat cu o vizită la Mănăstirea Bistriţa. Oaspeţii
s-au putut închina la mormântul lui Alexandru cel Bun şi al soţiei sale

n
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oamna Ana, la mormântul lui Alexandru Lăpuşneanu şi al altor co-
coni au domniţe pe care timpul i-a uitat sau nu i-a ştiut. Nu au tre-
cut însă nepăsători pe lângă mormântul cronicarului Grigore
Ureche, unul dintre pionierii istoriografiei şi literaturii române. Pe-
riplul a continuat până la barajul de la Bicaz, construcţie bazată
pe o idee a inginerului Dimitrie Leonida, lansată în lucrarea sa de
diplomă de la Şcoala Politehnică din Berlin în 1908, dar finalizată,

cu enorme sacrificii, în deceniul 1950-1960.

ü La revenirea în Piatra-Neamţ, oaspeţii au vizitat sediul Casei
Corpului Didactic (CCD) şi cel al Sindicatului din Învăţământ
Neamţ, unde a existat un bogat schimb de idei profesionale şi sindicale.
La sediul CCD, delegaţia a fost întâmpinată de dna. director Florentina
Vasiliu-Moise, care şi-a prezentat colaboratorii apropiaţi, instituţia şi ros-
turile sale, importanta şi vasta bibliotecă documentară.

Dl. Gabriel Ploscă a prezentat oaspeţilor spaţiul ocupat de Sindicat,
invitaţii sosiţi de la Iaşi pentru acest eveniment: dna Violeta Amariei,
preşedinta Alianţei Sindicale „Gheorghe Asachi” şi prof. Valentin Alexiu
(un „Pavarotti” al României) şi a evocat pe scurt personalitatea prof. Flo-
rin Florescu, unul dintre ctitorii SLLICS Neamţ, dar şi a Federaţiei Sin-
dicatelor din Învăţământ din România. Apoi, în scurta întâlnire de lucru
care a urmat, gazdele şi oaspeţii de peste Prut, şi-au precizat încă o dată
statutul profesional, stabilind printr-un dialog constructiv premizele unor
viitoare colaborări benefice.

ü La Colegiul Tehnic „ Spiru Haret” din Piatra-Neamţ delegaţia
a fost salutată de prof. Cristodor-Radu Mititelu, director, şi prof. Clau-
dia-Maria Moroiu, director adjunct. Oaspeţilor li s-a vorbit despre mi-
siunea şcolii şi ţintele ei strategice, despre istoria instituţiei care începe
în anul 1915, când este înfiinţată Şcoala Elementară de Comerţ şi până
astăzi când, din martie 2016, ea capătă denumirea de Colegiu Naţional
„Spiru Haret”.

Conduşi  de un director amabil, neprotocolar şi neinhibat, oaspeţii
s-au plimbat prin şcoala care avea absolut toate uşile deschise şi au vizitat
şi sediul grădiniţei, care ţine de aceeaşi structură de învăţământ. Peste
tot domnea o caldă atmosferă sărbătorească, cu brazi împodobiţi pentru
Crăciun, cu o curăţenie fără cusur, cu panouri şi vitrine care popularizau
succesele şi perspectivele şcolii. Lucrurile erau făcute gospodăreşte, fru-
mos şi temeinic şi era clar că ele se aflau acolo înainte de anunţarea aces-
tei vizite şi vor rămâne acolo, până vor fi înlocuite de altele, la fel de
bine făcute.

A urmat apoi o întâlnire a delegaţiei basarabene cu membrii Consi-
liului Judeţean al Sindicatului din Învăţământ, o întrunire de lucru care
a dus la o mai bună cunoaştere a muncii şi perspectivelor comune ale
celor două structuri sindicale. 

Nu se pot trage concluzii în urma întoarcerii basarabenilor acasă.
Vizita lor în Neamţ e doar un răspuns la drumul deschis la Chişinău şi
Orhei de dascăli din Sindicatul din Învăţământ Neamţ. Nu ştiu cât de
aproape sau de departe suntem pe acest drum al istoriei, dar ştiu că dru-
mul e bun şi cărarea trebuie bătătorită. Uneori facem acest lucru, chiar
fără să ne dăm seama. Conştientizându-l, nu putem spune decât că ne-
am împlinit rostul.

D
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Dragi prieteni şi fraţi, vă transmit un mare
MULŢUMESC pentru toată căldura şi dragostea pe
care am primit-o în perioada aflării noastre la Pia-
tra-Neamţ. Ne-aţi făcut să ne convingem că sufletele
şi inimile noastre nu au frontieră. Am simţit că Ba-
sarabia e lacrima României, şi România e patria
mea. Inima îmi strigă – Treziţi-vă români! 

Vă transmit cele mai sincere felicitări cu prilejul
Sfintelor sărbători de iarnă. 

La mulţi, mulţi ani!
Nadejda LAVRIC, 

vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ)

Că suntem acelaşi popor nu încape nici o îndo-
ială. Pentru România întotdeauna am avut un senti-
ment deosebit, pentru că părinţii mei s-au născut în
România Mare. Vizita în judeţul Neamţ mi-a recon-
firmat sentimentele că suntem oameni apropiaţi su-
fleteşte, fraţi, care trebuie sa aibă o Ţară. Vă
mulţumesc mult pentru emoţiile pe care am avut pri-
lejul să le trăiesc.

Angelina BEGU, 
şef sector organizare şi administrare (FSEŞ)

În cadrul acestei vizite am avut prilejul de a cu-
noaşte oameni cu sufletul mare, specialişti iscusiţi
nu doar în meseria profesată, dar şi în domeniul ac-
tivităţii sindicale. M-a impresionat foarte mult dă-
ruirea de sine şi efortul depus de către membrii
Biroului Operativ al SLLICS pentru ca noi să ne
simţim ca acasă. În toate aceste zile, am simţit mai
aproape ceasul Unirii şi vom contribui la aceasta,
împreună cu fraţii noştri din Patria Mamă.

Vă mulţumim încă o dată pentru tot ce aţi făcut
şi faceţi pentru noi. Crăciun Fericit!

Simion BOŢAN, 
preşedintele Consiliului raional Orhei

După cuvinte există trăiri, iar după trăiri –
numai amintiri frumoase. Şi nu pot decât să mulţu-
mesc din suflet gazdelor care ne-au împlinit visele
mai presus decât aşteptările noastre.

Personal nu am simţit hotar între noi, deşi din
păcate încă el mai există. Sufletul meu a fost răscolit
de amintirea cetăţilor şi mănăstirilor ctitorite de Şte-
fan cel Mare, Alexandru cel Bun, de prispa de la Hu-
muleşti, de mormântul iubitei lui Mihai Eminescu,
Veronica Micle ...

* Mesaje de peste Prut * Mesaje de peste Prut * Mesaje de peste Prut * Mesaje de peste Prut * 
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Şi mă bucur pentru că am putut stabili contacte pentru viitoare parte-

neriate cu SLLICS Neamţ, cu casa Corpului Didactic, cu Colegiul „Spiru
Haret”, cu...

Vă vom aştepta cu dor la noi în Basarabia! 
La mulţi ani dragii noşti!!! 

Lilia HACINA, 
director, Liceul teoretic „Alecu Russo”, Orhei

Am crescut într-o familie numeroasă, împreună
cu trei surori şi doi fraţi. Viaţa ne-a rătăcit prin lume
iar grămăjoară, toţi şase, ne întâlnim foarte rar. Însă
oriunde ne-am afla, ne simţim reciproc bucuriile şi
tristeţile, dragostea şi mângâierea. Aflându-mă la
Piatra-Neamţ, am simţit aceeaşi dragoste şi dăruire
sufletească de frate, de parcă am revenit acasă după
o lungă despărţire.

Cu mult drag şi profund respect, 

Ana CIMPOIEŞU,
preşedintele Consiliului raional Hânceşti, membru al Biroului executiv

Dragi colegi! Sunt cetăţeană a Statului Roman.
La Piatra-Neamţ m-am simţit acasă. Am realizat încă odată cât suntem

de aproape ca popor şi neam.

Cele văzute – edificii istorice, culturale, întâl-
nirile, discuţiile purtate, atitudinea şi sinceritatea
dvs. au demonstrat o dată în plus cât de mult ţineţi
la noi. 

Vă mulţumesc din suflet pentru aceste zile mi-
nunate pe care le-am petrecut împreună.

Cu mult drag,
Silvia STRATAN,

preşedintele Consiliului raional Rezina, membru
al Biroului executiv 

Mulţumire pentru tot ceea ce mi-a provocat
trăiri puternice .

Vizita în judeţul Neamţ nu mi-a schimbat per-
cepţia despre România – a întregit-o. Mai mult ca
altă dată (dar am avut ocazie să fiu în mai multe
rânduri) trăiri profunde, sincere provocate de atitu-
dinea celor cu care ne-am întâlnit şi am comunicat.
Gândul că trebuie să fim împreună nu poate avea al-
ternative ... 

Victor SÂNCHETRU,
preşedintele Consiliului raional Ştefan Vodă

De la Nistru pân' la Tissa
Tot românul plânsu-mi-s-a, 
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate. 
Din Hotin şi pân' la mare
Vin muscalii de-a călare, 
De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;
Din Boian la Vatra-Dornei
Au umplut omida cornii, 
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte. 
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale, 
Din Sătmar pân' în Săcele
Numai vaduri ca acele. 
Vai de biet român săracul! 
Îndărăt tot dă ca racul, 
Nici îi merge, nici se-ndeamnă, 
Nici îi este toamna toamnă, 
Nici e vară vara lui, 
Şi-i străin în ţara lui. 
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier, 
Zboară păsările toate

De neagra străinătate;
Numai umbra spinului
La uşa creştinului. 
Îşi dezbracă ţara sânul, 
Codrul – frate cu românul -
De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă -
Sărac în ţară săracă! 

Cine-au îndrăgit străinii, 
Mânca-i-ar inima câinii, 
Mânca-i-ar casa pustia, 
Şi neamul nemernicia! 
Ştefane, Măria ta, 
Tu la Putna nu mai sta, 
Las' arhimandritului
Toată grija schitului, 
Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor, 
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă, 
Doar s-a-ndura Dumnezeu, 
Ca să-ţi mântui neamul tău! 
Tu te-nalţă din mormânt, 
Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând. 
De-i suna din corn o dată, 
Ai s-aduni Moldova toată, 
De-i suna de două ori, 
Îţi vin codri-n ajutor, 
De-i suna a treia oară
Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară -
Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!

Mihai EMINESCU

Cu vorba-mi strâmbă şi pripită
Eu ştiu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat şi grai şi pită
Şi-ai năvălit pe-al meu pământ.

În vremea putredă şi goală
Pe mine, frate, cum să-ţi spun,
Pe mine m-au minţit la şcoală
Că-mi eşti duşman, nu frate bun.

Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi si vă sărut.

Credeam că un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluţit.

Citesc azi pe Arghezi, Blaga –
Ce tare, Doamne-am fost minţit!

Cu pocăinţă nesfârşită
Mă rog iubitului Isus
Să-mi ierte vorba rătăcită
Ce despre tine, frate, am spus.

Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Aflând că frate-mi eşti, odată
Scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc şi arestată
Şi dusă-n ocnă la Sibiri.

Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimii
Ocnaşii scot şi astăzi sare
Şi nu mai dau de fundul ei.

Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut. 

Grigore VIERU

Scrisoare din BasarabiaDoina
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ezultat al unui proiect iniţiat de Asociaţia
culturală „Arte.Ro” din Piatra-Neamţ, Con-
cursul şi Expoziţia Internaţională de Arte
Plastice pentru Copii „Piatra-Neamţ Crea-
tiv” şi-au semnat actul de naştere în prima
decadă a lunii decembrie a acestui an.

Acţiunea a fost realizată în parteneriat
cu Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, cea

care a asigurat şi finanţarea activităţilor şi a fost
susţinută şi de Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ, care asigură spaţiul expunerii lucrărilor,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu” şi Palatul Copiilor din
Piatra-Neamţ (diseminarea informaţiilor).

Vernisajul expoziţiei a avut loc pe data de 8
decembrie a. c., lucrările reprezentate fiind găz-
duite pe simezele Galeriei Mansardă a Muzeului
de Artă din Piatra-Neamţ, în perioada decembrie
2016 – ianuarie 2017. 

Expoziţia reuneşte cele mai reuşite creaţii
(circa 400), realizate cu măiestrie de copii şi tineri
cu vârste cuprinse între 6-19 ani, lucrări selectate
din cele peste 600 recepţionate din circa 24 de
scoli, licee şi cluburi din Bulgaria, Macedonia,
Serbia, Lituania, Ucraina, Polonia, Rusia, Turcia,
Egipt, Malaezia, Thailanda, India, Hong Kong,
China, Statele Unite ale Americii. Clubul „Atelie-
rul de Arte” din cadrul Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro”, a participat la expoziţie, în afara con-
cursului.

Tema primului nostru concurs internaţional
de artă plastică pentru copii a fost: „Desenează
oraşul tău / Draw your city” iar recepţionarea
lucrărilor s-a încheiat la 1 noiembrie 2016.

Picturile, desenele, colajele, lucrările de gra-
fică, au fost evaluate de un juriu competent şi exi-
gent alcătuit din profesori de arte vizuale,
bibliotecari şi muzeografi care au reprezentat Uni-
versitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Aso-
ciaţia Culturală „Arte.Ro”, Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ, Clubul Copiilor Tg. Neamţ, Bi-
blioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Colegiul Na-
ţional „Calistrat Hogaş”, Palatul Copiilor
Piatra-Neamţ. Preşedintele onorific al Juriului a
fost dl. Dragoş V. Chitic, primarul municipiului
Piatra-Neamţ.

Cele două şcoli câştigătoare ale Marelui pre-
miu – Grand prize School winner sunt: SIMPLY
ART, Hong Kong – CHINA şi YEOW CHYE
ART STUDIO, Penang  –  MALAYSIA. Profeso-
rii coordonatori vor primi marele trofeu al
concursu lui şi Diplomele care atestă rezultatele
obţinute.

De asemenea, 18 elevi şi-au adjudecat Grand
Prize for Individual Work, pentru lucrările ex-
cepţionale trimise la concurs, 57 au primit Gold
Medal Merit Class, pentru efort creator şi pentru
originalitate, iar alţi 113 copii au obţinut Single
Selection Award, pentru picturile lor deosebite.

În cadrul competiţiei s-au distins de aseme-
nea, printr-o participare numeroasă şi la un foarte
înalt nivel creativ, şcoli şi organizaţii precum: H.
R. H. Princess Sirindhorn Art Center – Wangsap-
hong, Thailanda; Ozel Trabzon Seray Resim
Kursu,Veysel Acar Atolyesi – Trabzon, Turcia; Art
Studio Gir-A In Youth Culture House -Rybnik Po-
lonia; Artino Art Studio –Belgrad, Serbia; Lyceum
of Arts 133 – Kharkov, Ucraina; Tulika for Child
Art – Gujarat, India; Children’s Art Studio St.

Chyril and Methodi – Bitola, Macedonia ş.a.
Trofeele concursului – replici miniaturale ale

Turnului lui Ştefan cel Mare, plachetele şi cele-
lalte distincţii sunt realizate de către reputatul ar-
tist plastic pietrean Petru Diaconu şi au fost
concepute special pentru acest eveniment.

Tot la vernisajului expoziţiei au fost decer-
nate, într-un cadru solemn, diplomele pe care elevi
ai Clubului Atelierul de Arte din cadrul Asociaţiei
Culturale Arte.Ro le-au primit la concursurile in-
ternaţionale, la care au participat anul acesta, în
Slovacia, Bulgaria, Turcia, Taiwan, Portugalia şi
Japonia.

Manifestarea se doreşte a fi o acţiune cultu-
rală dedicată copiilor şi artei acestora, proiectată
spre a fi realizată anual, o celebrare prin lucrările
micilor artişti a excelenţei în artele vizuale precum
şi un îndemn spre a preţui mai mult pictura, na-
tura, frumosul în general, o încercare de a construi
prin copii, o lume mai colorată şi mai bună.

Credem că oraşul Piatra-Neamţ poate şi tre-
buie să se reprezinte internaţional prin valorile
sale educaţionale, culturale şi artistice, prin copiii
şi tinerii săi cei mai performanţi, talentaţi, inteli-
genţi şi creativi şi, în consecinţă, cei mai vizibili.
Strategiile de promovare ale oraşului nostru nu ar
trebui să excludă manifestările dedicate expunerii
potenţialului creator al copiilor, întrucât aceştia
pot fi şi cu siguranţă mulţi dintre ei vor şi deveni
în viitorul apropiat, unii dintre cei mai buni am-
basadori ai mediului cultural şi ai valorilor pe care
acest oraş le pune la dispoziţia vizitatorilor săi.

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

Eveniment plastic
nemţean

în premieră:
Concursul şi Expoziţia Internaţională de Arte
Plastice pentru Copii „Piatra‐Neamţ Creativ”

R
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Ziua Naţională a României, serbată
la Muzeul de Istorie şi Arheologie

iua Naţională a României a fost sărbătorită luni, 28 noiembrie, la
Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, unde a avut loc un
simpozion organizat de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, în
colaborare cu Filiala Neamţ a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă
şi Retragere, Cercul Militar Piatra-Neamţ, Asociaţia Cultul Eroilor
Filiala Neamţ şi Garnizoana Piatra-Neamţ.

După cuvântul de deschidere, rostit de dr. Iulian Ghercă, directorul
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, dr. Mihaela-Cristina Verzea a

susţinut o prelegere pe tema „Consideraţii generale cu privire la semnificaţia
zilei de 1 Decembrie”. În continuare, a avut loc lansarea volumelor „Ţinutul
şi judeţul Neamţ de altădată. O antologie istorică”, de prof. Gheorghe Radu
(au prezentat prof. dr. Mihai Şurubaru şi prof. Dan Mihăilescu) şi „Repertoriul
descoperirilor atribuite epocii bronzului din judeţul Neamţ” (a prezentat dr.
Ciprian-Dorin Nicola).

Nu în ultimul rând, programul a cuprins prezentarea proiectului

„Strămutaţii, lumea de sub ape”, realizat de elevii Liceului „Mihail
Sadoveanu” Borca, proiect premiat de Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

Simpozion Nichita Stănescu, la Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

Poetul Nichita Stănescu a fost evocat marţi, 13 decembrie, la Sala Cupola
a Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”, în cadrul unui simpozion ce şi-a
propus să ofere o nouă perspectivă asupra „poetului necuvintelor” şi a operei
sale.

Au fost abordate teme precum „Nichita Stănescu şi limba poezească”
(conferinţă susţinută de prof. univ. dr. Vasile Spiridon), „Nichita Stănescu,
ludicul” (conferinţă susţinută de scriitorul Emil Nicolae), „Nichita Stănescu,
aventura traducerii” (comunicare de dr. Mihai Botez), „Nichita Stănescu, un
«poet dificil»?” (comunicare de dr. Adrian G. Romila) şi „Nichita Stănescu
şi Generaţia `80” (o evocare de Adrian Alui Gheorghe). 

Nichita Hristea Stănescu s-a născut la data de 31 martie 1933, la Ploieşti.

Z
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Halal de mine,
sunt pensionar!

um bine se ştie, primele licee moldave din
târgurile noastre au apărut în „negura isto-
riei”. Respectivele şcoli s-au numit după
cum urmează: „Petru Rareş” (Piatra-
Neamţ), „Vasile Alecsandri” (Bacău),
„Oltea Doamna” (Iaşi), „A. T. Laurian”
(Botoşani), „Roman Vodă”... şi tot aşa.
După venirea comuniştilor la putere, denu-

mirile s-au mai schimbat în funcţie de interesele
politice. După Revoluţie, cadrele didactice au de-
venit pretenţioase foc. De pildă, „în dulcele târg”,
la Iaşi, la liceul „Oltea Doamna” a izbucnit un
adevărat război de uzură între două tabere. Prima
dorea continuarea denumirii vechi „Oltea
Doamna”, a doua cerea ca liceul să se numească
Mihai Eminescu. Despre acest război de „n” ani
cei implicaţi spuneau: „Ne-am războit cu demni-
tate dar n-am stricat prietenia”. S-a apelat şi la jus-
tiţie care a cerut: „dovezi, dovezi, dovezi”. După
multe termene şi câteva roabe de hârtii doveditoare
a ieşit victorios Mihai Eminescu, poetul care pe
vremea comuniştilor însemna „împărat şi proletar”
– atât. A contat foarte mult faptul că „poetul nepe-
reche” a călcat mult timp uliţele Iaşului. Chiar în
coasta liceului „Oltea Doamna” a existat un foişor
în curtea lui Petre Poni, unde cei de la Junimea –
T. Maiorescu, I. Creangă, M. Eminescu, Veronica
Micle citeau „poezele”, asistaţi de o pisică sia-
meză, proprietatea gazdei. Pe aleea oamenilor de
ştiinţă se plimbau Xenopol, Istrate, Iorga, Maio-
rescu, Caliano... Alte vremuri.

De ce v-am narat cele de mai sus? La liceul
„Oltea Doamna” am făcut şi eu, subsemnatul,
practică pedagogică în '62. Am predat 5 ore la cla-
sele terminale de liceu, supravegheat de profesoara
Dimitriu, Dumnezeu s-o odihnească, titulara cate-
drei, un pedagog special. De fapt, la respectivul
liceu toţi dascălii erau „de calibru mare”. 

Cum m-am descurcat la practica pedagogică,
cu catalogul sub braţ, în postura de profesor? Cu
succes, dar nu total. La prima oră, când am intrat
în clasă, din cauza emoţiilor nu mai vedeam
nimic. Era cât pe ce să intru într-o vitrină de sticlă.
Noroc cu colegii care au intervenit. Am predat lec-
ţia fără de titlu şi fără sfârşit. La plecare am lăsat
catalogul pe catedră. La a doua oră, hazul a fost şi
mai mare. Nişte fete cucuiete de la o clasă termi-
nală mi-au uns tabla cu slănină. N-am putut scrie
un cuvânt. N-o mai lungesc, a fost criminal şi to-
tuşi cât n-aş da astăzi să mai am 25 de ani şi să fiu
tot aşa de catastrofal. Din păcate nu se mai poate.
Acum sunt scăldat în laude că am ajuns octogenar.
Halal de mine, sunt pensionar! (Dumitru RUSU)

C

Gala Concurs Emanuel Elenescu, 2016
oncursul Internaţional de Interpretare Muzi-
cală „Emanuel Elenescu”, ediţia a XXVI-a
a adunat din nou la Piatra-Neamţ peste 400
de participanţi din toată ţara şi din Repu-
blica Moldova. Organizat de Liceul de Arte
„Victor Brauner”, evenimentul este rezulta -
tul pasiunii şi perseverenţei dovedite de-a
lungul anilor de profesorul Mihăiţă Albu,

directorul acestei instituţii, care a reuşit să moti-
veze şi să păstreze alături de el o adevărată echipă
formată în primul rând din profesorii liceului, dar

şi din reprezentanţi ai instituţiilor partenere: Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţi-
fice, Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare”, Academia de Muzică
„Gheor ghe Dima” Cluj-Napoca – filiala Piatra
Neamţ, ESTA Austria – European String Teachers
Association (Asociaţia Europeană a Profesorilor
de Instrumente de Coarde), Fundaţia Friendship
Ambassadors Romania.

Finala concursului, desfăşurată pe 26 noiem-
brie, a fost o seară încărcată de emoţii pentru toţi
participanţii – interpreţii concurenţi de pe scenă
şi publicul din sală. Amfitrionii – prof. Mihăiţă
Albu, fondatorul şi sufletul concursului şi Vasilica
Stoiciu-Frunză, conf. univ. dr. la Universitatea de
Arte „George Enescu” Iaşi, director artistic al
concursului, au controlat bine desfăşurarea eve-
nimentelor, emoţiile şi exuberanţele celor nouă fi-
nalişti, selectaţi de un juriu care a lucrat sub
autoritatea de necontestat a prof. univ. Wolfgang
Klos, Universität für Musik und Darstellende
Kunst, preşedintele juriului.

Finaliştii celor şapte secţiuni ale concursului,
care au evoluat pe scenă au fost: Pethö Rebeka
– flaut, cl. a X-a, Liceul Vocaţional de Artă Tg.

Mureş, Alexandru Cozaciuc – clarinet, cl. a XII-a,
Colegiul Naţional de Artă „Ciprian Porumbescu”
Suceava, Cătătlin-Andrei Păun – clarinet, cl. a
XII-a, Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”
Bucureşti, Ioana Ailenei – percuţie, cl. a XI-a,
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi,
Daniel Macarov – trompetă, cl. a VII-a, Şcoala
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui, Marian-
Sorin Ion – trombon, cl. a VII-a, Colegiul Naţio-
nal de Arte „Dinu Lipatti” Bucureşti, Mădălina
Ivancia – vioară, cl. a X-a, Colegiul Naţional de

Artă „Octav Băncilă” Iaşi,
Radu Rad – canto, cl. a XII-a,
Liceul Vocaţional de Artă Tg.
Mureş, Radu Răţoi – acor-
deon, Centrul de Excelenţă
Artistică „Ştefan Neaga” Chi-
şinău.

Trofeul Elenescu 2016 a
fost acordat elevului Alexan-
dru Cozaciuc – clarinet, cl. a
XII-a la Colegiul Naţional de
Artă „Ciprian Porumbescu”
Suceava. Alexandru Cozaciuc
cântă la 16 instrumente, a ac-
tivat timp de trei ani în ansam-
blul „Balada Bucovinei” şi a
mai colaborat cu ansamblurile

„Ciprian Porumbescu”, „Arcanu” şi „Flori Vico-
vene”. Meritul său artistic este dublat de faptul
că, fiind nevăzător, învaţă partiturile pe de rost.

Catinca ŢUPRAN
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absolvit cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti.
A fost laureat al Premiului Herder, iar în 1980 a fost nominalizat la
Premiul Nobel pentru Literatură.

Nichita Stănescu era de origine rusă, mama sa fiind fiica
generalului şi fizicianului
Nikita Cereaciuchin, care
după revoluţia din octombrie
1917 a emigrat în oraşul lui

Ion Luca Caragiale. În 1930, Hristea
Stănescu, ţăran prahovean, se
căsătoreşte cu rusoaica Tatiana
Cereaciuchin, iar pe 31 martie 1933
se naşte rodul dragostei lor, viitorul
poet Nichita Stănescu, botezat cu
numele bunicului, generalul Nikita.

Considerat drept unul dintre cei
mai valoroşi scriitori români,
Nichita Stănescu face parte din
categoria foarte rară a inovatorilor
lingvistici şi poetici.

Expoziţie de artă plastică şi concert
de colinde, la Biblioteca Judeţeană 

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ şi Filiala Neamţ a Uniunii
Artiştilor Plastici au organizat luni, 5 decembrie, în Sala „Cupola” un dublu
eveniment destinat întâmpinării sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre
vernisajul expoziţiei intitulate „În lumina sărbătorilor”, reunind lucrări ale
artiştilor plastici nemţeni Cristian Bistriceanu şi Eleonora Dragomir, pe de
o parte, şi miniconcertul de colinde susţinut de Andrei Bălan, Cerasela Radu
(elevi ai Colegiului Tehnic „Gh. Cartianu” Piatra-Neamţ) şi Denis Trandafir
(elev al Şcolii Gimnaziale „Nicu Albu” Piatra-Neamţ), pe de altă parte.
Protagoniştii evenimentului au fost prezentaţi publicului de către preot
scriitor Dorin Ploscaru şi de către artistul plastic Ciprian Istrate, moderatorul
întâlnirii fiind scriitorul Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii
Judeţene. 

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 8)

A

C



Şcoala nemţeană, la zi

APOSTOLULPag. 8
decembrie 2016

Concursul judeţean
„Comoara de lângă noi”, ediţia a VIII‐a

a jumătatea lunii decembrie a avut loc, la Liceul Tehnologic „Ion
Creangă” din Pipirig – structura Şcoala Gimnazială Stânca – cea de-a
VIII-a ediţie a concursului judeţean „Comoara de lângă noi”.

Evenimentul este organizat anual în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ, Şcoala
Gimnazială Girov, Liceul Tehnologic Arhimandrit „Chiriac Nicolau”
Vânători Neamţ şi Primăria Comunei Pipirig şi se adresează cadrelor
didactice şi elevilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi

liceal de la şcolile din judeţul Neamţ.
Ca şi la ediţiile precedente, concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni:

secţiunea Creaţii plastice şi colaje – finalizată cu o expoziţie pe tema „Datini
şi obiceiuri de iarnă în satul meu”, secţiunea Creaţii literare (pe aceeaşi temă)
şi Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă.

Competiţia îşi propune dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere

a valorilor tradiţionale, creşterea interesului copiilor pentru datinile şi
obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou din judeţul Neamţ, antrenarea lor şi a
cadrelor didactice în realizarea unor activităţi de parteneriat cu mai multe
şcoli şi comunităţi.

Spectacolul extraordinar „Seară vieneză”,
la Casa de Cultură din Roman

La Casa de Cultură Roman a avut loc joi, 15 decembrie, spectacolul
extraordinar „Seară Vieneză”, susţinut de Filarmonica Naţională „Serghei
Lunchevici” din Republica Moldova, sub bagheta maestrului Mihail Agafiţa.
Solişti: Nicolae Vascauţan (tenor), Tatiana Costiuc (soprană) şi Marin Gheras
(nai). Fondată în 1940, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” este cea
mai importantă instituţie de concert din Republica Moldova, desfăşurând o
amplă activitate în diverse direcţii: muzica academică, populară, muzica
uşoară şi jazz. La Filarmonica Naţională şi-au început activitatea celebrele
ansambluri „Joc”, „Fluieraş” sau „Lăutarii”, de numele instituţiei fiind legate
nume legendare ale estradei naţionale, precum orchestra „Noroc”, ansamblul
„Plai”, cântăreţii Ion Suruceanu, Iurie Sadovnic, Nadejda Cepraga, Mihai

L
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Ziua Naţională a României,
la Colegiul „Miron Costin”

levii de la Colegiul Tehnic
„Miron Costin” Roman au
participat marţi, 29 noiem-
brie, la o activitate extraşco-
lară intitulată „Mândru că
sunt român”, pentru a sărbă-
tori Ziua Naţională a Româ-
niei. Activitatea a fost

coordonată de profesor Alexandra
Măndăşescu, alături de cadrele didac-
tice Ana-Maria Zăloagă, directorul li-
ceului şi Cristinica Sava, director
adjunct. La această activitate au fost
implicaţi peste 60 de elevi care au
pregătit prezentări power point des-
pre semnificaţia zilei de 1 Decembrie,
România pe regiuni, au pus în scenă
o piesă de teatru concepută de ei, in-
titulată «Floarea şi Gheorghe» şi au
prezentat câteva lucruri inedite despre
România. De asemenea, elevii au rea-
lizat inimioare cu tricolorul, cu mesa-
jul «Mândru că sunt roman – 1
Decembrie» şi un tricolor din ba-
loane. Manifestarea s-a încheiat cu un
moment artistic – dans, la care au par-
ticipat elevii claselor participante şi
cadrele didactice din şcoală.

Clubul Copiilor se mută acasă
Guvernul României a emis în şe-

dinţa de joi, 8 decembrie o ultimă ho-
tărâre în ceea ce priveşte clădirea de pe
strada Sucedava, aceasta fiind dată în
administrarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – In-
spectoratul Şcolar Judeţean Neamţ,
pentru Clubul Copiilor Roman. Lucră-
rile de construcţie, începute de mai
bine de zece ani, se apropie în sfârşit
de încheiere, profesorul Ilie Boloca,
directorul Clubului Copiilor, afirmând
că, până la finele acestui an, noua clă-
dire va deveni funcţională. În acest
moment, Clubul Copiilor funcţionează
în spaţiile puse la dispoziţie de Şcoala
Roman Muşat, fosta Şcoală 9, după ce
Biserica Armenească a revendicat clă-
direa în care funcţiona clubul, cea de
pe Cuza Vodă. Lucrările la noul imobil
au început de mai bine de zece ani,
însă, din cauza lipsei finanţării, tot au

fost întrerupte şi abia în acest an s-au
găsit soluţiile necesare pentru ca ceea
ce s-a investit iniţial să nu fie lăsat în
paragină.

„Zâmbete
pentru o lume mai bună”

Dorind să facă din această lume
un loc mai bun, cercetaşii Centrului
Local „Adormirea Maicii Domnului”
Pildeşti, din cadrul Organizaţiei Na-
ţionale Cercetaşii României, au desfă-
şurat pe 13 noiembrie, o activitate
specială, în cadrul parteneriatului cu
Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclu-
zivă din Roman. Parteneriatul poartă

numele de „Zâmbete pentru o lume
mai bună”, şi îşi propune o serie de ac-
tivităţi organizate de cei mai mari, re-
prezentanţi ai ramurii exploratorilor,
între 15 şi 18 ani, în scopul de a aduce
cât mai multe zâmbete pe chipurile
copiilor cu nevoi speciale, elevi ai
acestei şcoli. Activităţile s-au desfăşu-
rat în trei ateliere de lucru, creaţie, jo-
curi şi poveste. La creaţie, cei mici au
învăţat să confecţioneze un brad de
Crăciun, în timp ce modelajul de ba-
loane a fost dedicat celor mai mari. La
poveste, copii au urmărit o adaptare a
poveştii «Cei trei purceluşi», pusă în
scenă de cercetaşi, iar la cel de-al trei-
lea atelier au cântat, au dansat, învă-
ţând noi jocuri şi interacţionând unii
cu alţii. După cum a afirmat Mihaela
Bob, coordonatoarea acestui proiect,
copiii s-au bucurat nu atât pentru ceea
ce au învăţat, cât pentru faptul că toţi
cercetaşii au fost lângă ei, le-au oferit
prietenia şi s-au bucurat împreună cu ei
şi au descoperit ce putere imensă se as-
cunde în gesturile mici şi simple.

Moş Nicolae la Fundaţia
„Episcop Melchisedec”

Pe 5 decembrie 2016, cu ocazia
sărbătorii închinate Sfântului ierarh

Nicolae, ocrotitorul copiilor, benefi-
ciarii centrului de zi din cadrul Fun-
daţiei „Episcop Melchisedec” care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii
„Calistrat Hogaş”, Roman au fost im-
plicaţi într-o activitate interactivă:
pictarea şi colorarea globuleţelor de
iarnă. Astfel, cu migală şi talent, micii
artişti au reuşit să le dea acea notă
personală care să le individualizeze,
să redea bucuria sărbătorilor de iarnă.
„La finalul activităţii, toţi copiii im-
plicaţi au fost răsplătiţi pentru efortul
lor cu dulciuri şi fructe, ca daruri din
partea Sfântului Nicolae. Fundaţia
«Episcop Melchisedec», sub binecu-
vântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi

Bacăului, caută să acopere lipsurile
sufleteşti şi materiale ale copiilor cu
probleme de orice fel, să readucă
zâmbetul şi să modeleze frumos des-
tine”, precizează un comunicat al Ar-
hiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Ziua economistului,
la Colegiul Tehnic

„Petru Poni”
Pe 23 noiembrie, la Colegiul

Tehnic „Petru Poni” din Roman s-a
sărbătorit „Ziua economistului”. Ac-
tivitatea principală a constat dintr-un
concurs precedat de prezentarea unor
informaţii referitoare la simbolistica
acestei zile. Evenimentul marcat este
deschiderea primului curs universitar
de economie politică din ţară noastră,
susţinut de profesorul Ion Ghica, la
23 noiembrie 1843, la Academia Mi-
hăileană din Iaşi, cu tema „Despre
importanţa (însemnătatea) economiei
politice”.

Concursul intitulat „Tânărul eco-
nomist” a implicat cei mai buni elevi
ai claselor cu profil servicii. Concu-
renţii au avut de completat un rebus
cu termeni economici, rebusurile
fiind concepute de către cadrele di-

dactice de la profilul economic: Cris-
tina Juravle, Adina Curpăn, Maria
Nechifor şi Simona Stolnicu. Concu-
renţii au fost susţinuţi pe tot parcursul
desfăşurării evenimentului de către
colegii lor, care au fost şi ei indirect
implicaţi prin completarea unui che-
stionar de evaluare a capacităţilor an-
treprenoriale. 

Muşatinii,
la cea de‐a IV‐a ediţie a
Campionatului de Bine

În perioada 6 decembrie - 15 fe-
bruarie 2017, se desfăşoară cea de-a
IV-a ediţie a Campionatului de Bine
– cea mai amplă competiţie dedicată
finanţării organizaţiilor neguverna-
mentale prin intermediul donaţiilor
individuale. Participă: Fundaţia Îm-
preună pentru Solidaritate Socială,
Asociaţia Muşatinii Roman, Asocia-
ţia Cultural Social Economică Chri-
stiana din judeţul Neamţ.

În cadrul Campionatului de Bine,
organizat de Bursa Binelui – singura
platformă online din România unde
donaţiile sunt necomisionate, au fost
înscrise 110 proiecte sociale, imple-
mentate de 81 de organizaţii neguver-
namentale din 23 de judeţe ale ţării,
inclusiv Bucureşti. Sferturile de finală
au reprezentat prima etapă a compe-
tiţiei, desfăşurată în perioada 6-19 de-
cembrie. În cadrul acestei etape,
fiecare proiect trebuie să atragă suma
de 300 de lei de la cinci donatori dis-
tincţi pentru a se califica în semifinala
Campionatului de Bine.

La finalul Campionatului de
Bine vor fi recompensate primele trei
proiecte în funcţie de numărul dona-
ţiilor atrase şi al numărului de dona-
tori distincţi, premiile constând în
dublarea sumei strânse pe toată pe-
rioada Campionatului, în limita a
5.000 euro pentru fiecare proiect câş-
tigător. În cadrul celor trei ediţii ante-
rioare, donaţiile au depăşit suma de
180.000 de euro, valoarea totală a pre-
miilor acordate câştigătorilor de către
Bursa Binelui şi BCR fiind de încă
45.000 euro. (Rep.)

PANORAMIC ROMAŞCAN
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olgan, Maria Codreanu ş.a. Născut în 1973 în Republica Moldova,
Mihail Agafiţa, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica
Moldova, a absolvit apoi Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, şi cursurile de măiestrie susţinute de Patrick Strub,
organizate de Ambasada Germaniei la Chişinău. De-a lungul timpului,
a participat la numeroase festivaluri internaţionale de muzică, prestaţia
sa fiind întâmpinată cu entuziasm de public şi apreciată la superlativ
de către mass-media. 

Cella Delavrancea, 129 de ani de la naştere
Acum 129 de ani, la 15 decembrie 1887, se năştea pianista şi scriitoarea

Cella Delavrancea, fiica cea mare a scriitorului Barbu Ştefănescu
Delavrancea. A fost membră de frunte a cenaclului lui Eugen Lovinescu, fiind
căsătorită cu diplomatul Tillea în timpul primului război mondial, apoi cu
Aristide Blank şi în cele din urmă cu Philippe Lahovary. Cella Delavrancea
a fost una din prietenele intime ale reginei Maria a României. A făcut studii
de pian, la început în familie, apoi la Conservatorul din Bucureşti, urmate de
un stagiu la Paris. A crescut alături de copiii lui Caragiale, întrucât tatăl său
era un apropiat al familiei marelui dramaturg român.

A susţinut numeroase
concerte în Europa, de multe
ori în duet cu George Enescu.
Îşi face debutul literar în revista
lui Tudor Arghezi, „Bilete de
papagal”, fiind autoarea unor
nuvele, romane şi texte
memorialistice. Din 1950
începe cariera didactică, mai
întâi ca profesoară la Liceul de
muzică din Bucureşti, predând

apoi pianul la Conservatorul de muzică din capitală, până la ieşirea la pensie.
Mulţi dintre pianiştii celebri ai României au fost elevii Cellei Delavrancea.
Amintim doar pe Nicolae Licareţ, Dan Grigore şi Radu Lupu. Cu pianistul Dan
Grigore stabileşte o colaborare şi o prietenie artistică de lungă durată.

Cella Delavrancea a publicat sute de cronici muzicale şi texte consacrate
fenomenului muzical, fiind primul artist român care a participat la
sărbătorirea propriului Centenar, în 1988, la Ateneul Român, printr-un concert
de gală în care a cântat alături de pianistul Dan Grigore. Artista moare pe data
de 9 august 1991, la vârsta de 104 ani.

D
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Marcarea
Zilei Universale

a Drepturilor Copilului 
e data de 20 noiembrie, în-
treaga lume serbează Ziua
Universală a Drepturilor
Copilului, stabilită de către
ONU încă din 1954, cu sco-
pul de a promova bunăstarea
copiilor de pretutindeni şi de

a încuraja comunicarea între copiii
din toată lumea.

La Piatra-Neamţ, Ziua Uni-
versală a Drepturilor Copilului a
fost marcată pe 18 noiembrie, în
cadrul unei activităţi ce a avut loc
la Biblioteca Judeţeană „G.T. Ki-
rileanu” la care au participat copii
din cadrul Şcolii „Nicu Albu”
Piatra-Neamţ şi elevi din centrele
sociale de zi care colaborează cu
Organizaţia Salvaţi Copiii. Întâl-
nirea a fost organizată de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC)
Neamţ în parteneriat cu Salvaţi
Copiii, filiala Neamţ, şi Biblio-
teca G.T. Kirileanu, fiind una din-
tre acţiunile derulate în cadrul
campaniei de informare „Un
copil informat – un copil prote-
jat” ce s-a desfăşurat toată luna
noiembrie.

Copiilor li s-a prezentat un
film cu cele mai importante drep-
turi ale lor şi cu îndatoririle care
decurg din acestea, iar ulterior au
avut loc discuţii pe această temă.
Câştigătorii concursului de desen,
organizat la faţa locului, au primit
diplome, cărţi, dulciuri şi câteva
broşuri care explică drepturile uni-
versale ale copiilor, iar toate dese -
nele realizate cu talent şi migală au
fost expuse în cadrul secţiei pentru
copii din cadrul bibliotecii, expo-
ziţia putând fi admirată pe tot par-
cursul lunii noiembrie.

Preşedintele filialei Neamţ a
Organizaţiei Salvaţi Copiii, Mi-
haela Ignatovici-Lazăr, le-a rea-
mintit celor prezenţi să nu îi uite şi
pe cei mai puţini favorizaţi de des-
tin – copiii cu nevoi speciale, fără
familii ori cu părinţii plecaţi în
străinătate: „Aceşti copiii au şi ei
drepturi şi avem cu toţii obligaţia
de a le acorda tot sprijinul, afecţiu-
nea şi înţelegerea. Să nu uităm că
în preambulul Declaraţiei Dreptu-
rilor Copilului este specificat că
«Omenirea este datoare să ofere
copiilor ce este mai bun din ce are
de oferit»”.

Raportul privind starea
învăţământului

nemţean
În anul şcolar trecut, în judeţul

Neamţ, nu au promovat clasa în
proporţie de 100% nici măcar ele-
vii din clasele primare. Procentul
de promovabilitate a fost de 94%
şi a tot scăzut la clasele mai mari.
Mai exact, conform statisticii în-
tocmite la nivelul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Neamţ, procentul
de promovabilitate la clasele gim-
naziale a fost, la finele semestrului
II, de 85,96% (16.342 elevi din cei
18.290 rămaşi pe băncile şcolii
până la sfârşitul anului şcolar
2015-2016). Dintre liceenii care au
învăţat la zi 88,62 % au încheiat ci-
clul fără corigenţe, iar dintre cei
care au mers la cursurile serale –
81,69%. Practic, la începutul anului
şcolar au fost înscrişi 1.058 cursanţi
seralişti, dar până la finele semes-
trului II au rămas în evidenţe 918
elevi, dintre care doar 750 au putut
fi declaraţi promovaţi.

Învăţământul profesional
nemţean a avut, anul trecut, 1.717
elevi înscrişi, 1.692 au fost inte-
resaţi să încheie anul, dar numai
1.274 au  şi  promovat aceste
cursuri, respectiv un procentaj de
75,29%.

A doua şansă la şcoala pri-
mară au avut 42 de cursanţi în-
scrişi, însă au promovat doar 33,
iar la programul „A doua şansă” –
gimnazial s-au dus la şcoală 130
de nemţeni, însă au promovat doar
74 (56,92%).

Abandonul şcolar a fost, anul
trecut, într-un procent extrem de

scăzut, de 0,63%, însă ca număr de
elevi care au renunţat la şcoală, ra-
tându-şi viitorul, a fost un număr
destul de mare – 476 din 75.456
elevi înscrişi la începutul anului
şcolar 2015-2016.

„Cel mai adesea, riscul de
abandon şcolar este asociat cu fac-
torii care ţin de caracteristicile ele-
vului: stare de sănătate, nivel de
inteligenţă, nivelul achiziţiilor an-
terioare şi atitudini şi comporta-
mente specifice. De cele mai
multe ori, eşecul şcolar este pus pe
seama elevului care nu reuşeşte să
facă faţă cerinţelor şcolii sau pe
seama familiei, care nu se dove-
deşte capabilă să sprijine elevul
pentru a performa, conform stan-
dardelor. Pentru prevenirea şi di-
minuarea abandonului şcolar
şcoala nemţeană a abordat inova-
tiv fenomenul, punând la dispozi-
ţie o serie de recomandări
unităţilor şcolare, pe parcursul in-
specţiilor generale şi tematice”, a
subliniat inspectorul şcolar gene-
ral Viorel Stan, din cadrul ISJ
Neamţ, în Raportul privind starea

învăţământului nemţean în anul
şcolar trecut. (G. N.)

Proiectul
Olimpiadele K,

în sprijinul
şcolii nemţene

Două unităţi de învăţământ,
din Neamţ, au reuşit să reabiliteze
o sală de sport şi să modernizeze un
laborator de informatică cu bani
câştigaţi în cadrul proiectului Olim-
piadele K, sponsorizat de Kaufland
România şi implementat în partene-
riat cu Şcoala de Valori şi Ministe-
rul Educaţiei.

Liceul Tehnic „Gh. Ruset-Roz-
novanu” din Roznov şi Colegiul
Naţional de Informatică din Piatra-
Neamţ au câştigat câte 20.000 de
euro, în cadrul demersului amintit,
ca urmare a faptului că, aşa cum le-a
cerut competiţia, „au iniţiat şi im-
plementat activităţi educaţionale
extra-curriculare, pentru a stimula
în rândul copiilor creativitatea, spi-
ritul civic şi lucrul în echipă”. Ast-
fel, liceul din Roznov a investit
banii în sala de sport, care avea ne-
voie reabilitare, iar CNI a folosit
banii pentru a îmbunătăţi laborato-
rul de informatică din unitate.

Peste 2.000 de elevi benefi-
ciază de noile facilităţi. „În anul
şcolar 2015-2016, 1.190 de grădi-
niţe, şcoli elementare, gimnaziale
şi licee s-au mobilizat cu pasiune
şi determinare, realizând nu mai
puţin de 57.474 de activităţi edu-
caţionale pe tot parcursul compe-
tiţiei, documentate şi încărcate pe
platforma online www.olimpiade-
lek.ro. La finalul competiţiei, cele
103 echipe fruntaşe au fost re-
compensate cu premii totale în
valoare de peste 2 milioane de
euro”, au precizat organizatorii
competiţiei. (M. T.)

PANORAMIC NEMŢEAN

P
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n anul 2016 Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” Piatra-Neamţ a beneficiat de
programul Erasmus +, acţiunea KA1 pro-
iectul Şcoala Europeană Incluzivă şi
Integrată.

În cadrul acestui proiect, au partici-
pat la cursuri de formare internaţionale
un număr de 19 profesori din şcoala noas-

tră. Aceştia, în urma formării au realizat la rân-
dul lor, la revenirea în şcoală, cursuri de iniţiere
cu colegii, fiecare constituind un grup de pro-
fesori pe care i-au familiarizat cu abilităţile de
comunicare, consiliere, mentorat şi valorizare
a învăţării nonformale şi informale nou dobân-
dite.

Obiectivele proiectului Erasmus+ sunt ur-
mătoarele:

1 – Scăderea abandonului şcolar şi creş-
terea nivelului de calificare;

2 – Valorizarea şi recunoaşterea învăţă-
rii nonformale şi informale;

3 – Îmbogăţirea capacităţii de comuni-
care.

Cursurile s-au desfăşurat în ţări cu o demo-
craţie consolidată, care au depăşit probleme so-
ciale grave provocate de imigraţia excesivă şi
anume Spania şi Cipru.

Furnizorii cursurilor au capacitatea să se
plieze pe nevoile de formare ale profesorilor
din şcoala noastră, astfel cursurile au fost struc-
turate şi realizate ţinând cont de nevoile noastre
adăugând valoare europeană şi ducând la inter-
naţionalizarea şcolii, deoarece au dezvoltat abi-
lităţi de comunicare, educaţie nonformală,
consiliere şi orientare profesională, moderni-
zând procesul educativ din şcoala noastră.

Profesorii implicaţi în mobilităţile de for-
mare din cadrul acestui proiect s-au implicat în
integrarea noilor metode şi soluţii învăţate în
activitatea curentă a şcolii astfel încât să se ob-
ţină reducerea abandonului şcolar de la 10% la
5%, nivel de calificare 4 şi 5 la peste 80% dintre
absolvenţii şcolii, reducerea cu 80 % a conflic-
telor şi actelor de violenţă apărute în şcoală, in-
ternaţionalizarea şcolii şi atragerea de cursanţi
din toate ţările europene, creşterea cu 100 % a
numărului elevilor implicaţi în activităţi educa-
tive nonformale, informale şi de voluntariat, re-

cunoaşterea şi validarea competenţelor elevilor
dobândite în context nonformal şi informal.

Competenţele astfel dobândite de profesorii
participanţi la mobilităţi, dar şi de către colegii
lor rămaşi în ţară către care se vor multiplica re-
zultatele proiectului, vor fi recunoscute prin eli-
berarea de certificate şi vor fi incluse în planul
lor de dezvoltare profesională continuă.

1. Cursul „International Coach in Trai-
ning for Trainers 

În perioada 10-15 aprilie 2016, a avut loc
prima mobilitate de formare din cadrul progra-
mului Erasmus+ KA1 Staff Mobility 2015-1-
RO 01-KA101-014619 Şcoala Europeană
Incluzivă şi Integrată, desfăşurată în Spania,
Barcelona, la care au participat şase profesori
din şcoala noastră: dir. prof. Mariana Paleu, dir.
prof. Emilia Lupei, prof. Livia Nicolae, prof.
Mihaela Popa, prof. Constanţa Şalaru şi prof.
Raluca Orza.

Derulat pe parcursul a cinci zile, cursul
furnizat de Institutul catalan M&M Profuture
Training a fost susţinut de prof. Anand Torrents
– International Coach in Training for Trainers,
obiectivele comune ale participanţilor fiind:

l Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor
de lucru cu elevii care prezintă risc de abandon
şcolar, utilizând metode inovative, pentru creş-
terea gradului de motivare şi de implicare a
acestora;

lAprofundarea cunoştinţelor referitoare la
abandonul şcolar şi la toate resorturile pe care
acesta le implică;

lAchiziţia de informaţii despre fenomenul
abandonul şcolar, în diferite ţări europene;

l Dezvoltarea unor instrumente şi tehnici
folosite în scopul creşterii motivaţiei şcolare;

l Desfăşurarea unor activităţi concrete de
management al stresului, aspect important în
mediile cu risc ridicat de abandon şcolar;

l Analiza şi dezbaterea punctelor tari şi a
celor slabe în abordarea fenomenului de aban-
don şcolar, de către diferite ţări ale UE.

Cursul a fost structurat în trei module: 
Modulul 1: Abandonul şcolar (problema

eşecului şi a abandonului şcolar, teorii ale edu-
caţiei, motivele eşecului din perspectiva profe-
sorilor, identificarea elevilor care prezintă risc
de părăsire timpurie a şcolii) 

Modulul 2: Metode de predare inovative

(strategii de combatere a lipsei de motivare,
creativitate şi inovaţie, rolul noilor tehnologii,
jocul ca instrument educaţional, conceptul de
flipped learning –învăţare inversă).

Modulul 3: Managementul stresului
(rolul emoţiilor, gândirii, corpului şi comporta-
mentului în răspunsul la stres, explorarea sine-
lui în condiţii de stres, înţelegerea propriului
tipar comportamental, construirea unor tehnici
de control al stresului – tehnici de introspecţie,
de relaxare a gândirii, învăţarea unei largi va-
rietăţi de instrumente şi resurse de aplicat la
clasă, pentru a crea buna-dispoziţie). 

Organizat într-o manieră interactivă, cursul
a îmbinat atât aspecte teoretice, cât şi practice,
fundamentul întregului demers fiind conceptul
de învăţare experienţială sau de învăţare prin
acţiune. De aici, s-au articulat toate secvenţele
de învăţare, care au alternat metodele de comu-
nicare orală (discuţii, dezbateri) cu cele de ex-
plorare a realităţii (observaţia, investigaţia pe
teren, studiul de caz) şi, mai ales, cu cele de în-
văţare prin acţiune practică (jocul de supravie-
ţuire, jocul de rol). 

Mai mult, participanţii au beneficiat de ex-
perienţa formatorului spaniol în domeniul psi-
hologiei şi al psihoterapiei, devenind actori ai
unui proces de învăţare modern, structurat pe
trei dimensiuni: intelectuală, emoţională şi fi-
zică.

Modul în care va fi valorizată această for-
mare constă în publicarea unui ghid de bune
practici dobândite pe parcursul formării, la care
vor lucra toţi profesorii participanţi la mobili-
tate. În plus, este avută în vedere organizarea
unor de work-shopuri pe grupe mai mici, pentru
diseminarea informaţiilor, metodelor şi tehnici-
lor de combatere a abandonului şcolar. În toate
aceste microsesiuni de formare, se vor desfă-
şura activităţi, care apoi sa fie aplicate la clasă,
cu elevii.

2. Cursul „Unleash the Creative Ge-
nius” (Dezlănţuie geniul creativ)

În cadrul proiectului Şcoala Europeană In-
cluzivă şi Integrată (program Erasmus+, acţiu-
nea KA1) s-a desfăşurat cursul Unleash the
Creative Genius, în perioada 16-22 iunie 2016.
Seminarul a fost organizat de ILC Inspired
Learning Centre Ltd. în Limassol, Cipru.

Formator curs: Karolina Gladych

Î

Proiectul „ Şcoala Europeană Incluzivă şi
Integrată” (program Erasmus+, acţiunea KA1)

– codul 2015-1-RO 01-KA101-014619
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rofesori participanţi: prof. Marian Casian,
prof. Gabriela Brânduşa Horlescu, prof.
Mihai Irimia, prof. Felicia Maftei, prof.
Ana-Irina Secară, prof. Monalisa Simion,
prof. Carmen-Simona Stanciu.

Creativitatea este esenţială pentru
dezvoltarea indivizilor, grupurilor, orga-
nizaţiilor, societăţii şi a umanităţii. Acesta

permite găsirea de soluţii şi descoperiri noi,
unice şi inovatoare. Seminarul şi-a propus să
ofere celor implicaţi în educaţia adulţilor, ele-
vilor instrumente care să le permită să facă o
mai bună utilizare a propriei lor creativităţi pre-
cum şi stimularea creativităţii cursanţilor.

Obiectiv general:
Identificarea şi recunoaşterea competenţe-

lor elevilor dobândite în cadrul nonformal şi in-
formal, încurajarea activităţilor de educaţie
nonformală extracurriculare.

Obiective specifice:
nDezvoltarea înţelegerii procesului gândi-

rii creative;
n Schimbarea vechilor obiceiuri de gândire

şi dezvoltarea de noi moduri gândire;
n Identificarea obstacolelor în calea crea-

tivităţii şi oferirea de instrumente pentru a de-
păşi aceste obstacole;

n Formarea cadrelor didactice în vederea
utilizării de metode inovatoare în activitatea di-
dactică pentru stimularea creativităţii elevilor,

dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
n Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii

actului didactic prin valorificarea materialelor
didactice şi de specialitate puse la dispoziţie în
cadrul stagiului, prin aplicarea lor la lecţii;

n Realizarea de lecţii atractive şi creative,
participarea activă a elevilor la ore, combaterea
absenteismului şi eliminarea abandonului şcolar;

n Prevenirea rutinei şi plictiselii în activi-
tatea educatorilor, prin urmare, creşterea satis-
facţiei în muncă;

n Furnizarea unor instrumente pentru sti-
mularea creativităţii elevilor.

Activităţi formare curs:
l Exerciţii de creaţie, aplicaţii, dezbateri;
l Natura creativităţi, importanţa acesteia,

strategii de gândire şi de susţinere, prezentări şi
discuţii;

l Excursie la siturile arheologice şi sate
tradiţionale;

l Explorarea creativităţii proprii;
l Jocuri pentru a stimula gândirea creativă;
l Stimularea creativităţii de grup – brain-

storming, artă şi utilizarea metaforei ca strategii
de rezolvare a problemelor de creaţie;

l Modelul Disney – o tehnică de a genera
soluţii creative;

lMişcarea corpului în sprijinul creativită-
ţii;

l „Crearea imposibilul” – declanşarea ge-
niului creativ în oamenii obişnuiţi.

3. Cursul „ Emotional intelligence”
(Inteligenţa emoţională)

În perioada 22-28 iulie 2016 a avut loc a
treia mobilitate de formare din cadrul progra-
mului Erasmus+ KA1 Staff Mobility 2015-1-
RO 01-KA101-014619 Şcoala Europeană
Incluzivă şi Integrată, desfăşurată în Limassol,

Cipru. La această mobilitate au par-
ticipat şase profesori din şcoala
noastră: prof. Agafiţei Ana-Maria,
prof. Gavriliu Oana, prof. Moroşanu
Ana-Cezarina, prof. Pavel Anca,
Prof. Ursache Iuliana, prof. Văi-
deanu Claudia.

Organizator:SHIPCON LIMAS-
SOL LTD. – Cipru

Principalele obiective: 
Înţelegerea importanţei inteli-

genţei emoţionale în educaţie mo-
dernă şi la locul de muncă;

Temele abordate în cele cinci
zile de curs au fost:

1. Dezvoltarea abilităţilor de conducere
şi creativitate – se poate preda inteligenţa emo-
ţională? Da, în şcoli începând cu profesorii a
căror grad de epuizare creşte atunci când un
profesor este de aşteptat să-şi ajute studenţii dar
nu primesc nici un sprijin emoţional. Modelul
educaţional actual interzice pedepsele fizice, se
pune un accent mai mare pe rezolvarea de pro-
bleme şi raţionament. Actuala programă de în-
văţământ oferă elevilor oportunităţi mai mari
de a fi originali, creativi.

2. Teoria minţii în clasă sau la
locul de muncă – pentru înţelegerea
acestui concept am făcut următorul
exerciţiu: şase cursanţi stau în cerc şi
aruncă mingea unul la celălalt. Unul
singur este exclus din joc şi nu pri-
meşte mingea. El nu ştie că nu va
primi mingea şi aşteaptă de fiecare
dată să primească şi el mingea. Feed-
back-ul acestui exerciţiu presupune
răspunderea la următoarele întrebări:
– Cum te-ai simţit să fii exclus din joc
şi mingea să nu îţi fie pasată şi ţie? –
Cum te-ai simţit să faci asta cuiva? –
Cum te-ai simţit să ai un secret faţă de
restul grupului? Acest exerciţiu poate

avea aplicabilitate la locul de muncă, în clasă,
în timpul orelor de educaţie fizică, ştiind pe
lângă cine trebuie să treacă mingea, să fii pre-
gătit să nu primeşti mingea, să fii pregătit să re-
cunoşti puterea celorlalţi, a grupului. Un alt
exerciţiu aplicabil la clasă este folosirea iceber-
gului pentru analiza diferitelor situaţii disturba-
toare.

Vârful icebergului reprezintă ceea ce ob-
servăm noi la elevi: sunt neliniştiţi, agitaţi, prea
veseli, mişcă mâinile continuu, evită să se uite
în ochii profesorului, se comportă nepoliticos,
tonul vocii este prea ridicat sau prea scăzut etc.
Partea de jos a icebergului ilustrează motivul,
„de ce?” elevul are un astfel de comportament.
Motivele pot fi numeroase şi stau în sarcina
profesorului să fie descoperite: timiditate,
boală, conflicte în cadrul colectivului, probleme
în familie, conflicte interioare, nesiguranţă etc.

3. Influenţa stilului de viaţă, al progra-
mei, asupra elevilor – factorii de influenţă de-
pind de două medii: cel de acasă şi cel de la
şcoală. Exerciţiul de la această temă presupune
formarea a două grupuri unul reprezentând me-
diul de acasă, şi celălalt mediul şcolar şi iden-
tificarea a cel puţin zece sfaturi din partea
fiecărui grup ce ar putea fi puse în practică pen-
tru a crea un mediu sigur din punct de vedere
emoţional, folosind icebergul – ceea ce obser-
văm noi şi de ce se întâmplă. 

4. Crearea de viitori leaderi – presupune:
crearea unui mediu care să promoveze inteli-
genţa emoţională, nu trebuie să primeze îmbo-
găţirea, nu trebuie să vă lăudaţi prea mult,
trebuie asumate riscuri şi eşecuri. Un leader
spune: „nu ceda niciodată”, perseverează, elevii
trebuie învăţaţi despre puterea şi importanţa
perseverenţei, a îndeplinirii angajamentelor. Un
leader spune: „nu este o problemă, este o pro-
vocare”, elevii trebuie învăţaţi să fie creativi în
identificarea soluţiilor la provocările vieţii, să
înveţe o lecţie din fiecare provocare a vieţii. Un
leader spune: „da, pot”, este puterea atitudinii
pozitive. Un leader spune: „întotdeauna voi
face tot ce îmi stă în putinţă”, se numeşte exce-
lenţă, copiii trebuie să rezolve sarcinile cum
ştiu ei mai bine, fără teama de a fi comparaţi cu
alţi copii. Un leader spune: „pot avea eşecuri
sau pot greşi, dar întotdeauna voi învăţa din
greşeli şi voi merge mai departe”, copiii trebuie
învăţaţi că se mai întâmplă să faci greşeli, şi că
din fiecare greşeală învăţăm ceva.

Unul dintre instrumentele de lucru la fina-
lizarea cursurilor este realizarea unui ghid de
bune practici dobândite în cadrul proiectului,
material realizat şi publicat de către profesorii
participanţi la aceste cursuri de formare.

Prof. Livia NICOLAE

P
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5/1965 – n. Vasile Baghiu, la Mastacăn, Bor-
leşti, Neamţ, poet, prozator şi eseist, inventa-
torul himerismului în poezie, a absolvit Liceul
Sanitar din Bacău (1984), a debutat în revista
liceului, „Orizonturi noi”, şi în Revista „Ate-
neu” (5/1983); a lucrat la Sanatoriul Biseri-
cani din Neamţ. Se mută la Piatra-Neamţ
(1990), lucrează ca

asistent medical; obţine li-
cenţa în psihologie (2008),
ocupă un post de psiholog.
Este membru al U. S.
(1996). Colaborări în presa
literară din ţară şi din stră-
inătate. Cărţi: „Gustul în-
străinării”; „Rătăcirile
doamnei Bovary”; „Febra”;
„Maniera”; „Pontica”;

„Fantoma sanatoriului”; „Himerus Alter in Rhein-
land”; „Punctul de plecare”; „Ospiciul”; „Transat-
lantic Crossings. The Constant Language of Poetry
(TJMF Publishing”, USA, (coautor); „Cât de de-
parte am mers”; „Depresie”; „Planuri de viaţă”.

■ 5/1998 – d. Cleopa Ilie (din botez, Constan-
tin, n. 10. 04. 1912, la Suliţa, Botoşani)

■ 5/2009 – d. Florin Florescu, la Piatra-
Neamţ (n. 1. 04.1944, Cândeşti, Buzău)

■ 6/1949 – n. Paul Chiribuţă, la Buhuşi,
actor, după absolvirea I. A. T. C. Bucureşti (1972),
a fost repartizat la T. T. Piatra-Neamţ, unde a de-
butat în spectacolul „Hrap -Alb”. A interpretat nu-
meroase roluri în spectacolele montate la T. T.:
„Nastratin Hogea”, „Farsa jupânului Pathelin”,
„Zigger-Zagger”, „Valea Râsului”, „Romeo şi Ju-

lieta”, „Slugă la doi stă-
pâni”, „Nevestele vesele
din Windsor”, „O noapte
furtunoasă”, „Dragonul” ş.
a. În 1984, s-a transferat la
Teatrul „Bulandra” din Bu-
cureşti, apoi, din 1994, con-
silier al Fundaţiei „Tofan”.
În 1996, a fost numit de Sil-
viu Purcărete director al
Şcolii de Actori din Limo-
ges, Franţa. Doctorat în

Franţa. În prezent profesor la UNATC Bucureşti.
■ 7/1935 – n. Elena Didoiu, la Cacica, Judeţul

Suceava. A urmat cursurile Facultăţii de Filologie
a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, după care pentru
scurt timp a lucrat în învăţământ, apoi la Biblioteca
Raională din Roman, Biblioteca Regională Bacău
şi, din 1971, ca director al Bibliotecii Judeţului
Neamţ, fiind un specialist în biblioteconomie,

Rememorări nemţene

n
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Scrisoare către cititori

Recitind Cehov
nul acesta, în Festivalul
Naţional de Teatru de la
Bucureşti, una dintre cele
mai aşteptate întâlniri cu
lumea marilor creaţii tea-
trale contemporane ale
Europei a fost reprezen-
tată de un spectacol care,

de la premiera sa de acum doi
ani, e râvnit de mai toate scenele importante ale
lumii: „Livada de vişini” de A. P. Cehov, în viziu-
nea renumitului regizor Lev Dodin – cel care con-
duce (la propriu) de 33 de ani destinele teatrului
Maly Drama din Sankt Petersburg. Ca să precizăm
cum stau lucrurile, trebuie spus că acest teatru are,
din 1998, statutul de teatru al Europei, alături de
Odeon din Paris, Piccolo din Milano, făcând parte
dintr-o triadă europeană unică.

În februarie artiştii ruşi ofereau, la New York,
zece reprezentaţii ale „Livezii...” pe scena celebrei
B. A. M. (Brooklin Academy of Music), Turneul
american s-a dovedit un triumf, atât pentru publi-
cul care a cerut cu insistenţă prelungirea turneului,
cât şi pentru specialişti, dar la Bucureşti, specta-
colul a avut două reprezentaţii, pe 29 şi 30 octom-
brie.

„Livada de vişini” – o producţie distinsă anul
trecut cu Premiul Naţional al Rusiei „Masca de
aur” la categoria „Cel mai bun spectacol” – con-
stituie a doua întâlnire a regizorului Dodin cu ce-
lebrul text cehovian. Prima montare a avut loc în
urmă cu 20 de ani, pe aceeaşi scenă a Maly Drama
Teatr. Doar că acum, la peste un secol distanţă de
la premiera absolută (1904), capodopera lui Cehov
e ancorată într-o actualitate metaforică ce pare mai
contemporană decât oricând: spectacolul nu vor-
beşte doar despre tragedia năruirii unor epoci is-
torice şi a pierderii omului, ci este chiar tragedia
pierderii moştenirii culturale, nota după premieră
un cotidian moscovit. E un punct de vedere.

Putem să ne întrebăm, parafrazând titlul unei
cărţi celebre despre Shakespeare, cam în ce mă-
sură mai este Cehov contemporanul nostru. Într-o
măsură foarte mare, răspunde Lev Dodin. Acum şi
încă multă vreme. În bibliotecă sau pe scenă, cla-
sicii trebuie recitiţi de fiecare generaţie. Se mai
află cu siguranţă acolo răspunsul la nişte întrebări
care încă n-au fost puse. (Mircea ZAHARIA)

Livada lui Dodin
Dragă Doamnă de Fontainebleau,
Telefonul tău m-a surprins pe treptele

Naţionalului înainte de a intra la spectacol.
Înghesuială şi pupături cu lumea care a tre-
cut pe la TT, dar şi cu restul lumii (...) Mi-ai
zis că tu n-ai văzut spectacolul la Paris, din
cauză că biletele s-au epuizat cu luni înainte
de reprezentaţie. Dau aşadar curs rugăminţii
tale; deşteaptă şi cu imaginaţie cum te ştiu,
sper să-ţi faci o idee despre spectacol:

acă reţii, în Anna Karenina, varianta cu
Greta Garbo, filmul începe cu un chef
monstru, în care ofiţerii – nobili ruşi de
altminteri – mănâncă icre negre cu lin-
gura. Nu tu, acolo, o chifluţă, o cojiţă
de pâine prăjită, un untuleţ, ceva. Nu,
din castron, direct în guriţă, eventual,
pe barbă... cu linguroiul, nu cu lingu-

riţa.
... Livada de vişini, spectacol semnat de

ovreiul Lev Abramovici Dodin, a bătut Pari-
sul şi Americile, are o traistă de premii, şi a
entuziasmat unele dintre cele mai autoritare
voci critice, încât mă cam duc cu spaimă la
spectacol. Pentru că, dacă lucrurile nu stau
chiar aşa, un băiet care a făcut liceul la Paş-
cani nu prea poate să arunce piatra. Aşa că
trag o votcă mare înainte de a intra la spec-
tacol. Votca merge bine cu caviarul (par-
don!), şi, dacă nu voi savura toate
superlativele ce au premers festinul, am
măcar o scuză. În orice caz, las linguroiul la
garderobă.

... La intrarea în sala mare a Teatrului
Naţional, cortina e ridicată şi avem în faţă
doar cutia neagră a scenei. Primele două-trei
rânduri de scaune au fost scoase, şi în avan-
scenă sunt risipite câteva fotolii, şi aliniate,
un balansoar, un dulap, un pat, o pianină.
Toate de epocă, toate mai mult sau mai puţin
acoperite de o husă albă (gri?). Între ele, o
scăriţă metalică fără glanţ duce la scenă. Ob-
serv că uşile celor două intrări laterale de la
parter, au fost înlocuite; sunt nişte uşi înalte,
fără personalitate, de o culoare nedefinită
(nu, nu-i patina vremii, că aia ştiu cum
arată!), încărcate cu ceva bribrizuri de vechi
conac boieresc. Trece aproape un sfert de
oră, dar ruşii nu par să se grăbească...

... Pe drumul lung de la Piatra spre Bu-
cureşti, am mai citit o dată piesa şi am reme-
morat o Livadă... făcută de Gheorghe Harag
la Târgu Mureş prin 1973 (?) şi jucată la Tea-
trul Giuleşti, unde am şi văzut-o. Era un
spectacol monumental, cu un decor (Romu-
lus Feneş) care susţinea şi explica spectaco-
lul: un uriaş tunel al timpului (al istoriei?),
făcut din pânză albă întărită, care începea de
la oglinda scenei şi se pierdea într-un hău ne-
definit. Cu costume albe, frumoase, cu uşi
secrete ascunse în albul decorului, cu doi ac-
tori europeni: Silvia Ghelan şi Ion Fiscutenu
(fost actor la TT), dar şi cu o trupă relativ
omogenă. Un spectacol care se termina apo-
caliptic, după plecarea personajelor şi înce-
putul masacrului livezii de vişini, întreg
decorul prăbuşindu-se, cutia scenei rămâ-
nând goală, neagră, hidoasă. Ca moartea. Şi
tot în trăncănitul trenului mi-am amintit o
altă înscenare a piesei, făcută de Cornel
Todea cu Gina Patrichi şi George Constantin.
Şi mă gândesc ca proasta: cum dracu avem
un teatru aşa de bun şi o dramaturgie atât de
proastă?

... Nu bate nici un gong, dar lumina
scade uşor şi suntem avertizaţi să deblocăm
culoarele; se va juca şi în sală. De pe uşa din
dreapta sălii apare Firs, (lacheul? majordo-
mul? fostul iobag eliberat pripăşit în curtea
stăpânilor?) grizonat (sau cu perucă?), în cla-
sicul costum roşu cu fireturi argintii. E bă-
trân, e bolnav, se mişcă greu. Vorbeşte şi mai
greu, cu pauze mari între cuvinte, traversează
avanscena până la uşa din partea stângă şi re-
vine spre culoarul din mijlocul scenei, cam
într-o veşnicie. Şi în timpul acesta spune –
aproximativ – doar atât: Stăpânii s-au întors
de la Paris... Slavă Domnului că am apucat
şi ziua asta... De acum pot să şi mor...

... Apoi trosneşte uşa din fundul sălii, şi
pe culoarul din mijloc apare Ranevskaia cu
toată trupa care o însoţise la Paris. Surprin-
zător pentru un spectator hârşit e faptul că lu-
mina nu se modifică, nu sunt folosite
reflectoare de urmărire sau alte efecte, pentru
a puncta schimbările din peisaj... Scena cu
pupăturile de bun venit e cum o ştii, apoi
apare Lopahin, care fusese de la început pre-
zent, dar dormise, acoperit cu un pled, de ne-
observat în aglomeraţia de mobilă şi recuzită

A
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ecunoscut în rândul
lucrătorilor din bi-
blioteconomie din
întreaga ţară. În tim-
pul cât a condus bi-
blioteca din
Piatra-Neamţ (până
în 1989, când s-a

pensionat) a reuşit să im-
prime colectivului pe care
l-a condus un stil de muncă
profesionist în domeniu,
unitatea devenind una dintre cele mai prestigioase
din ţară. În 1972, în anul Internaţional Al Cărţii,
sub atenta sa supraveghere s-a construit clădirea bi-
bliotecii, aceasta fiind singura construcţie cu des-
tinaţie specială pentru activitatea cu cartea, clădită
în România. Este autoarea mai multor articole pu-
blicate în presa de specialitate şi nu numai, iar în
2016 a publicat cartea „Mesajul din sticlă”.

■ 9/1941 – n. Ion Strătilă, la Vutcani, Vaslui,
economist, a absolvit şcoala primară în satul natal,
Liceul „Gheorghe Roşca-Codreanu” din Bârlad şi
Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti;
cursuri de specializare, documentare în Italia Ger-
mania şi Franţa. A deţinut funcţia de director eco-

nomic la C. F. S. Săvineşti,
în prezent, director general
al Societăţii Comerciale
Mixte Româno-Italiene
(RIFIL) Săvineşti. Este re-
cunoscut ca expert în do-
meniul organizării,
conducerii societăţilor co-
merciale şi al relaţiilor eco-
nomice externe. Autor de

articole şi studii de specialitate; participant la ma-
nifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Susţi-
nător moral şi material al activităţii culturale,
ştiinţifice, sanitare, sportive şi umanitare.

■ 9/1946 – n. Elena
Vulcănescu, la Focşani,
stabilită cu familia, încă
din copilărie, la Piatra-
Neamţ, unde a fost profe-
soară de limba şi literatura
română aproape întreaga
carieră. Poetă, prozatoare,
istoric literar, membră a U.
S. A absolvit Facultatea de
Filologie a Universităţii
din Iaşi (1969). Publicistic
a debutat în Revista „Luminiţa” cu poezie, iar edi-
torial cu „Dor de zei” (2000). După mai multe cărţi
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espre care ţi-am vorbit. Şi din acest punct
începe maşinăria Dodin, partea origi-
nală/personală a reprezentaţiei: ajutaţi de
câţiva maşinişti actorii montează la
ştangă un uriaş ecran alb, cu conturul
bine delimitat în negru (cum erau odată
cele ale cinematografelor de cartier), un

ecran care, odată ridicat, acoperă întreaga cutie
a scenei. 

... Ranevskaia n-ar prea vinde livada: e a
familiei de generaţii, e mândria ţinutului, e viaţa
ei, e copilăria ei, locul unde se juca cu îngerii
cerului... Iar pe aceste replici, un aparat de fil-
mat de epocă, plantat în mijlocul sălii de spec-
tacol proiectează imagini dintr-o mirifică şi
seculară livadă de vişini, o livadă în plină floare
prin care aleargă fericită Ranevskaia, însoţită
de personajele copilăriei sale. Filmarea e cam
păşunistă, dar are farmecul/candoarea/stilul pri-
melor pelicule. Scenele sunt urmărite cu entu-
ziasm de cei prezenţi, dintre care unii îşi
regăsesc imaginile de altădată. Dar fericirea nu
durează mult pentru că Lopahin le propune să
vândă pentru a-şi achita datoriile, şi pe ecran
apar imaginile parcelării livezii şi plantării unui
întreg cartier de vile de vacanţă, imaginea unei
lumi noi, cum zicea unul dintre personaje. Iar
de aici, până la sfârşitul spectacolului ecranul
rămâne agăţat în prim plan (aparent nefuncţio-
nal pentru că pe el nu se mai proiectează nimic),
aducându-ne mereu aminte însă că aici a fost
proiectată livada... (În textul lui Cehov, livada
se vede mereu prin geamurile /glasvandul (?)
din fundal, dar şi aici, sugestia ecranului alb e
destul de puternică şi prezentă...)

... Mai departe, povestea curge precum o
ştii, cu foarte mici modificări – dispar nişte per-
sonaje secundare, textul e mai fluent. Noutatea

e că Varia se cam pupă cu Lopahin, şi chiar se
tăvălesc niţel în spatele ecranului. Ca-n viaţă,
nu ca-n Cehov.

... În continuare lumina rămâne cam pa-
lidă/slabă/insuficientă; actorii trec printre pu-
blic fără a-l observa sau a relaţiona şi încep să
mă prind: nu participăm la spectacol, ci pur şi
simplu suntem înscrişi în el. Adică facem parte
din peisaj, îi aparţinem, suntem incluşi, iar sen-
zaţia asta se va confirma mai târziu...

... Între timp actorii îşi văd de treabă pe sce-
nariul cunoscut. Intră în personaje cu toată con-
vingerea, de parcă de demonstraţia acestui
spectacol ar atârna soarta lumii, sunt mereu în
priză la o tensiune maximă şi transmit o mare
bucurie a jocului, indiferent ce ar avea de făcut.
(Cam cum se juca odată la Piatra Neamţ, şi ca
să-ţi dau un reper pe care l-ai prins şi tu, o să
spun doar Piaţeta!) Sunt toţi tineri şi foarte ti-
neri, chiar prea tineri pentru gustul meu – Ra-
nevskaia şi Lopahin fiind, în Cehov, trecuţi

binişor de a doua şi prima tinereţe. Ori aici, ac-
triţa are vreo 28 de ani şi nu se străduieşte să
arate mai coptuţă (exact atâta şi arată pe scenă),
iar actorul vreo 32, şi nu se străduieşte să apară
mai tânăr... Mofturi...

... Revenind la „marca Dodin”, încerc să-ţi
punctez finalul spectacolului. Livada a fost vân-
dută, casa are alt stăpân, lumea trebuie să-şi
caute rosturile (care rosturi?) la Paris sau în altă
parte. Bagajele au fost făcute, toţi sunt pe picior
de plecare. Dar Ranevskaia şi Varia se desprind
greu de ecranul alb şi îl roagă pe Lopahin să
mai proiecteze pentru ultima dată filmul cu li-

vada tinereţii/fericirii lor. Rugă-
mintea nu le este ascultată, dar
primesc în schimb cele două role
ale filmului vizionat în deschide-
rea spectacolului: să-şi ia aminti-
rile şi să se care! 

... Apoi stăpânul Lopahin
pleacă, nu înainte de a-i ordona
administratorului să aibă grijă de
casă: şi, într-o tăcere care durează
cam un veac, acesta încuie toate
uşile despre care ţi-am vorbit ini-
ţial şi pleacă. Şi abia atunci ai
senzaţia că tu, ca spectator, aparţii
unei lumi care tocmai a dispărut,
Şi după o tăcere lungă în care

spectatorii ar aplauda şi nu prea, pe scenă se
mişcă ceva. E First, majordomul care deschi-
sese spectacolul, uitat acum între lucrurile îm-
prăştiate pe scenă şi care are o replică cam aşa:
stăpânii au plecat din nou... acum totul s-a des-
trămat şi nu mai înţelegi nimic... dar eu rămân
aici, pentru că trăiesc aici... dar totul s-a sfârşit.
În tot acest timp, încearcă să părăsească sala bă-
tând inutil în uşile zăvorâte, şi întors pe scenă
încercă să treacă pe sub imensul ecran (care
până atunci funcţionase şi ca o poartă spre
afară), dar ecranul a devenit imobil. Izbeşte cu
pumnii în ecranul de pânză, iar acesta îi răs-
punde cu sunetul unor lovituri într-o poartă ma-
sivă. Şi când crezi că nu mai există nici o ieşire,
ecranul alb se prăbuşeşte şi în spatele lui e pro-
iectată un fel de palisadă masivă (alcătuită nu
din trunchiuri, ci din scânduri negeluite pe care
se văd clar nervurile sângerii ale vişinilor ma-
sacraţi), în spatele căreia sunt proiectate contu-
rurile personajelor care, gârbovite, traversează
şi părăsesc scena, într-un singur sens posibil:
moartea. A câştigat lumea nouă, cea a utilului,
nu a cea a poeziei inutile. Livada de vişini nu
mai există şi, fără ea, viaţa deja nu mai are sens.
Aplauze. Multe aplauze. Dar cu un entuziasm
bine temperat.

... Bineînţeles că spectacolul trebuie văzut
de fiecare pe cont propriu, nici o înregistrare
oricât de... nu are cum transmite ceea ce emite
sala de spectacol. Punct.

... Una peste alta, spectacolul mi-a plăcut,
dar nu mi-a tras preşul de sub picioare şi nu m-a
emoţionat (am eu un aparat de fabricat frisoane
de la care n-am primit nici un semnal). E mai
mult un gălăgios spectacol evreiesc decât unul
rusesc, lipsit de patimă şi de căldură. Şi când
spun asta mă refer şi la faptul că indicaţia auto-
rului că lăutarii sunt evrei produce muzică klez-
mer care bate spre cazacioc, deşi Cehov
solicitase vals şi dansuri de societate... N-o să
mai vorbesc despre lumină şi mişcare: am înţe-
les că sala de la Sankt Petersburg e mai mică şi
mai cochetă şi nu a existat timp pentru sincro-
nizarea montării cu hăul Naţionalului bucureş-
tean... Una peste alta, am mai văzut actori buni,
chiar şi în teatrul nostru, am mai văzut regizori
cu idei, chiar şi în teatrul nostru. Mie mi se pare
că superlativele care însoţesc teatrul domnului
Lev Abramovici Dodin sunt doar oarecum jus-
tificate, chit că regizorul s-a pupat (şi) cu Putin,
după cum am văzut eu pe internet.

Mircea ZAHARIA

Scrisoare către o prietenă
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e poezie, a publicat o carte impresionantă,
„Bucureşti – Paris via Mirceşti”. A colabo-
rat şi publică versuri şi articole de istorie li-
terară în: „Acţiunea-press”, „Asachi”,
„Convorbiri literare”, „Cronica”, „Luceafă-
rul”, „Poezia”, „La Tazlău”, „Apostolul” ş.
a. Alte cărţi: „Cain”; „Poemul din călcâi”;
„Catrenul şi

umbra”; „Gabion”; „Azil
pentru melci”; „Veronica
Micle – muza dintre Emi-
nescu şi Caragiale”.

■ 10/1911 – n. Scar-
lat Porcescu, la Porceşti,
azi Moldoveni, Neamţ (d.
3. 12. 1991, Iaşi). A absol-
vit: Seminarul „Sfântul
Gheorghe” din Roman, Fa-
cultatea de Teologie din

Cernăuţi, Institutul Pedagogic Iaşi, Facultatea de
Litere şi Filozofie Iaşi. A fost pedagog la Seminarul
din Roman, preot la Catedrala Episcopală din
Roman, profesor la Şcoala Normală de Băieţi din
Focşani, la seminariile din Roman şi din Iaşi, la

Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti Iaşi, consilier admi-
nistrativ-cultural şi vicar administrativ al Arhiepis-
copiei Iaşilor, redactor al Revistei „Mitropolia
Moldovei şi Sucevei”. Cărţi: „Episcopia Romanului
în secolul XV. Întemeiere şi organizare”; „Biserica
episcopală din Roman”; „Catedrala mitropolitană
din Iaşi”; „Episcopia Huşilor”; în colab.: „Mănăs-
tirea Neamţ” şi „Mănăstirea Văratic”.

■12/1951 – n. Sorin Preda – d. 26 noiembrie
2014, la Bucureşti, profesor de jurnalism, gazetar,
prozator. După anii de şcoală, inclusiv Liceul de

Muzică, la Bacău, a absol-
vit Facultatea de Limba şi
Literatura Română din Bu-
cureşti (1974), repartizat la
Liceul Industrial Nr. 2 din
Roman (1974-1981).
Debut în Revista „Lucea-
fărul” (1974), pseud. Sorin
Tomşa. Editorial, la
Roman (1981), cu „Poves-
tiri înainte de a începe”. A
frecventat cenaclurile lite-
rare din Bacău şi din Bucureşti. Membru al U. S.
şi membru fondator al ASPRO. Redactor la „For-
mula AS” (din 1994). Tradus în limbile rusă şi en-
gleză. Premiile revistelor: „Amfiteatru”, „Ateneu”,
„Luceafărul” şi al C. C. al U. T. C. Colaborări:
„Arc”; „Ateneu”; „Contrapunct”; „Expres”; „Ro-
mânia literară”; „Scânteia tineretului. (SLAST);
„Tineretul liber”; „Tomis”; „Vatra”; „Zigzag” ş. a.
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Abordarea terapeutică –
de la tradiţional la modern
n zilele de 26 şi 27 noiembrie 2016, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ
a fost gazda organizării simpozionului internaţional Abordarea terapeutică –
de la tradiţional la modern, activitate desfăşurată în parteneriat cu Centrul de
Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” din Chişinău, Republica
Moldova, Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad – Şcoala Postliceală Sani-
tară „Vasile Goldiş” Arad, Asociaţia Culturală Studia Piatra-Neamţ, Şcoala
Postliceală Sanitară „Moldova” Roman şi Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul
de Studii European” Piatra-Neamţ. 

Proiectată pe trei secţiuni (Valenţe educative ale metodelor terapeutice în decursul
istoriei, Terapia în medicina românească şi Repere ale practicii nursing astăzi), ma-
nifestarea ştiinţifică a reunit peste 100 de participanţi (cadre didactice, studenţi, elevi,
cadre medicale, cercetători etc.). 

Abordată din diverse unghiuri, tema propusă a fost una de actualitate ce a deter-
minat interesul specialiştilor din domeniile medical, sociologic, psihologic, didactic,
pornindu-se de la ideea tratării persoanei umane holistic. 

Asigurarea calităţii procesului de instruire practică prin prisma implementării
sistemului de management al calităţii în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie
„Raisa Pacalo”, Stima de sine – ingredient necesar şi benefic în activitatea didactică,
Medicina creştină şi conceptul de vindecare în terapeutica ortodoxă, Plantele biblice
şi utilizarea lor terapeutică, Managementul schimbării de sine la omul bolnav, Lim-
bajul psihosomatic al bolilor – abordare tradiţională şi modernă, Efectele terapeutice
ale credinţei şi rugăciunii, Terapia prin teatru – lectură, Importanţa kinetoterapiei în
recuperarea medicală, Căi creştine înspre vindecare, Preocupările asistentului medical
în managementul îngrijirii pacientului, Drepturile pacientului în practica medicală,
Ascultarea pacientului ca formă terapeutică, Muzica, valoarea estetică a sufletului.

Efecte terapeutice, Homeopa-
tia – ştiinţă veche şi modernă
sunt doar câteva dintre su-
biectele dezbătute în cadrul
sesiunilor simpozionului şi
care au evidenţiat preocupă-
rile participanţilor pentru for-
marea socio-profesională. 

Simpozionul şi-a propus,
printre altele, promovarea
ima ginii Şcolii Postliceale Sa-
nitare Piatra-Neamţ atât pe
plan local, cât şi pe plan mai
larg, naţional şi internaţional,

urmărind realizarea unor obiective precum stimularea interesului elevilor şi cadrelor
didactice pentru abordarea interdisciplinară, pluridisciplinară şi transdisciplinară şi,
nu în ultimul rând, realizarea unor schimburi de experienţă cu unităţi de profil din
ţară şi străinătate. 

Feedback-ul primit din partea participanţilor din ţară şi străinătate a evidenţiat
faptul că manifestarea a fost una care s-a impus prin rigoare ştiinţifică, seriozitate şi
originalitatea materialelor prezentate.

Fiind primul eveniment de acest gen în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Piatra-
Neamţ, activitatea îşi propune să deschidă seria unor manifestări ştiinţifice care vor
marca 25 de ani de existenţă a acestei instituţii de profil din judeţul nostru în anul
2017. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

ucrarea Origenismul în
secolele III-VIII, sem-
nată de către pr. dr. Ni-
colae-Dragoş Kerekes şi
apărută recent la Editura
Renaşterea, a fost lan-
sată în cadrul manifestă-
rilor ştiinţifice dedicate

Zilelor Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca,
miercuri, 7 decembrie 2016.
Structurată în cinci mari părţi:
Origen (185-254), Controverse
origeniste (sec. III-IV). Princi-
palii antiorigenişti, Prima dis-
pută origenistă (sec. IV-V), A
doua dispută origenistă. Con-
damnarea origenismului (sec.
VI), Origenismul la Sfinţii Pă-
rinţi (sec. III-VIII), pe totalul
de 572 pagini, cartea răspunde
la unele întrebări, încă de ac-
tualitate în rândul teologilor şi
nu numai. Cine a fost Origen?
Ce a scris cu adevărat? Cum şi
de ce a rămas în istorie? Cum a
fost receptat în vremea sa? Ce
dispute s-au conturat în jurul
personalităţii lui? Cine l-a acu-
zat de erezie şi cine l-a apărat?
Cât de actuală este opera lui as-
tăzi? etc. sunt întrebări la care
pr. Nicolae-Dragoş Kerekes
oferă răspunsuri fundamentate
teologic, dogmatic şi istoric. 

Viaţa, opera, doctrina şi
activitatea lui Origen au consti-
tuit teme ale unor colocvii in-
ternaţionale numite Orige -
niana, desfăşurate o dată la
patru ani, începând cu anul
1977.

Vieţuitor la cumpăna seco-
lelor II şi III, Origen (185-254)
reprezintă personalitatea care
suscită interesul mai multor ge-
neraţii datorită operei sale
uriaşe, dar şi din cauza con-
damnării sale de către Sinodul
al V-lea ecumenic de la Con-

stantinopol din anul 553. Mulţi
teologi, istorici, filosofi şi lite-
raţi se întreabă care au fost ade-
văratele motive pentru care un
adevărat geniu creştin, un
homo universalis, să fie decla-
rat eretic. 

Analizând textele lui Ori-
gen, pr. Nicolae-Dragoş Kere-
kes ajunge la concluzia că
erorile pe care le-a făcut acest
mare alexandrin nu sunt sesiza-
bile pentru perioada în care a
trăit şi pentru cea imediat ur-
mătoare, ele devenind vizibile
abia la începutul marilor dez-
bateri teologico-doctrinare,
când argumentele pro sau con-
tra scot la iveală implicaţii doc-
trinare pe care Origen nu le-a
intuit. Chiar el a fost unul din-
tre cei mai înflăcăraţi adversari
ai ereticilor din vremea sa. Is-
toria lui Origen a fost denatu-
rată, meritele sale rămânând
incontestabile în ciuda unor
„păreri eronate”. Fiind un ade-
vărat părinte al teologiei siste-
matice în Răsărit, deschizător
de drumuri în exegeză prin me-
toda alegorică, a constituit iz-
vorul scrierilor multor teologi
de marcă precum: Vasile cel
Mare, Evagrie Ponticul, Didim
cel Orb, Grigorie de Nazianz,
Grigorie de Nyssa, Ioan Gură
de Aur, Ieronim, Fericitul Au-
gustin etc. 

Cartea de faţă umple un
gol în literatura română de spe-
cialitate, fiind una destinată nu
doar teologilor şi istoricilor ci
tuturor celor interesaţi să afle
din paginile ei răspunsurile la
întrebările de mai sus, fapt pen-
tru care invitaţia de a o lectura
şi analiza se impune de la sine. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Opera lui Origen –
o controversată carte deschisă

Î L
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lte cărţi: „Parţial color”; „Plus-minus o zi”;
„Tehnici de redactare în presa scrisă”; „Jur-
nalismul cultural şi de opinie”.

■ 14/1906 – n. Grigore Ioachim, la
Borca, Neamţ (d. 5. 10. 11979, Bucureşti),
inginer, profesor universitar, doctor docent
(1966), a absolvit şcoala primară în satul
natal şi Liceul „Petru Rareş” din Piatra-

Neamţ, apoi Şcoala Politehnică din Bucureşti, Sec-
ţia mine (1931). A urcat toate treptele
învăţământului universitar la Institutul de Petrol şi
Gaze, prorector. A fost consultant ştiinţific în Mi-
nisterul Petrolului. Este autor al unor lucrări în do-
meniul extracţiei de petrol. Membru corespondent
al Academiei Române (1963). Cărţi: „Extracţia pe-
trolului şi gazelor”, „Exploatarea zăcămintelor de
ţiţei”. 

■ 18/1886 – n. Vasile Ispir, la Târgu-Neamţ
(d. 5. 07. 1947, Bucureşti), profesor, ecumenist,
misionar. A absolvit: Seminarul din Iaşi, Facultatea

de Teologie, Bucureşti, studii de specializare: Ber-
lin, Oxford; doctor docent (1919-1920). Profesor,
secretar general în M. C. A. A înfiinţat Asociaţia
Misionară Ortodoxă, Institutul de Îndrumări Misio-
nare, Cercul social-creştin „Solidaritatea”, cursuri
de vară la mănăstirile Neamţ şi Cozia. Participant

la congrese şi conferinţe peste hotare. Lucrări: „In-
troducere în studiul religiunii comparate”; „Natura
şi dezvoltarea ideii de Dumnezeu în societatea po-
poarelor primitive din Africa centrală”; „Îndruma-
rea misionară a Bisericilor Ortodoxe”; „Biserica
noastră şi ecumenismul contemporan”, „Sectele re-
ligioase din România” ş. a.

■ 19/1947 – n. Ion Cârnu, la Borniş, Drago-
mireşti, Neamţ (d. 2. 08. 2006, Piatra-Neamţ), poet,
publicist, a absolvit Şcoala Profesională la Grupul

Şcolar de Chimie din Piatra-Neamţ, Liceul „Calis-
trat Hogaş”. Colaborări la publicaţii din Neamţ, din
ţară şi străinătate. Peste 100 de premii la diverse
concursuri literare. Fondator al Cenaclului literar
„Ev aprins” şi al revistei omonime. Colecţionar (bi-
bliofilie, numismatică,
plăci de patefon, călimări,
ceasuri etc.); membru al
Uniunii Numismatice din
România. Volume: „Olim-
piada mugurilor”; „Pasăre
şi delfin”; „Zbori la mine,
primăvară”; „Caragiale la
Neamţ”; „Satul din uni-
vers, monografia comunei
Dragomireşti – Neamţ...”;
„Odă clasicilor englezi
duşi la maculatură”; „Singurătatea ploii”; „Dru-
muri eminesciene”; „Nimbul crizantemei”.

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 16)
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Asociaţia Pedagogică Educatoarea
– 25 de ani de succes

âmbătă, 26 noiembrie, Asociaţia Peda-
gogică Educatoarea Neamţ a aniversat
o vârstă primăvăratecă: 25 de ani de
existenţă. Sărbătoarea a avut peste 160
de invitaţi – reprezentanţi ai Asociaţiei
Învăţătorilor, Sindicatelor din Învăţă-
mânt, Inspectoratului Şcolar şi ai altor
instituţii locale, colaboratori, membri

actuali şi fondatori. După prezentarea istoricu-
lui asociaţiei, preşedintele, profesor Cristina
Ionescu, a decernat placheta aniversară „25 ani
de succes” Marianei Costrăs, preşedintele fon-
dator al Asociaţiei Pedagogice Educatoarea, as-
tăzi pensionară. Aceasta a vorbit despre
naşterea şi creşterea asociaţiei până la o matu-
ritate deplină şi, vădit emoţionată, a evocat
efortul unor oameni inimoşi care au pus în fapt
o idee generoasă: Elena Iorga, Vili Costras,
Marcel Dragotescu, Argentina Cepoi, Virginia
Popa, Lucretia Rez. 

Au fost decernate plachete aniversare
membrilor activi şi instituţiilor care au colabo-
rat în această perioadă cu asociaţia şi 36 de me-
dalii aniversare membrilor şi colaboratorilor
pensionari prezenţi. 

Spectacolul aniversar a reunit formaţii de
preşcolari şi elevi, care în decursul anilor au
făcut performanţă pe tărâmul muzicii, dansului
şi teatrului: trupa de balet a Grădiniţei Muguri
de lumină Roman, ansamblul de dansuri popu-
lare al Grădiniţei 2 Târgu Neamţ, grupul vocal
al Grădiniţei de aplicaţie Piatra-Neamţ, Rith -
mic Show, trupa de majorete de la Şcoala nr. 3
Piatra-Neamţ, trupa de teatru de la Clubul Artis
ş. a.

A fost lansat numărul omagial al revistei
APE „Trepte spre ABC”, şi a fost vernisată o
expoziţie de icoane pe sticlă ale profesoarei
Cecilia Hăisan şi membrilor cercului Prietenii
Curcubeului. 

Asociaţia Pedagogică Educatoarea a luat
fiinţă pe 29 noiembrie 1991, având iniţial un
număr de 30 de membri – educatoare în acti-
vitate sau pensionare, profesori ai Liceului Pe-
dagogic „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ
– şi are astăzi peste 200 membri activi. Cele
două mari acţiuni promovate de asociaţie sunt
Festivalul preşcolarilor Copiii – florile vieţii şi
Datini şi obiceiuri de iarnă. (RED.)

S

Şi a fost Sărbătoarea Şcolii Nemţene...
e 8 decembrie, la sediul Teatrului Tineretu-
lui, un spaţiu elegant şi cu o vădită rezo-
nanţă culturală, a avut loc cea de-a IV-a
ediţie a Sărbătorii Şcolii Nemţene, mani-
festare care continuă în mod exemplar tra-
diţia Galei Olimpicilor, un eveniment
organizat de ISJ împreună cu CJ Neamţ.
Sala a fost arhiplină datorită faptului că anul

acesta au fost cu 40 de olimpici mai mulţi faţă de
anul trecut. Premiaţi au fost 111 elevi sau echipe
şi profesorii lor coordonatori, discipoli şi maeştri,
care în anul şcolar precedent s-au remarcat prin
rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri şco-
lare.

După intonarea Imnului de Stat al României,
cuvântul de deschidere a Sărbătorii ... a fost rostit
de inspectorul şcolar general adjunct Elena Laiu,
urmat de cel al preşedintelui Consiliului Judeţean
Neamţ – Ionel Arsene, care a reafirmat hotărârea
instituţiei pe care o dregătoreşte de a sprijini per-
formanţa şcolară, ori de câte ori va fi necesar.

În continuare, au fost chemaţi pe scenă olim-
picii naţionali recompensaţi de Ministerul Educa-
ţiei cu premiile I, II şi III, ori cu menţiuni, la
competiţiile şcolare pe discipline şi sportivii pre-
miaţi la concursurile sportive, însoţiţi de ciceronii
lor care i-au condus pe drumul către marea per-
formanţă.

Prima care a strălucit şi în lumina reflectoa-
relor a fost Sabina Georgiana Fârtală, de la Co-
legiul National Petru Rareş Piatra-Neamţ,
medaliată cu bronz la Olimpiada Internaţională de
Chimie I. D. Mendeleev, în Turkmenistan. A
urmat Sorina Diana Avădanei, de la Colegiul Na-
tional Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ, cu medalie

de bronz la Olimpiada Internaţională de Geogra-
fie, care a avut loc în China. Un rezultat de excep-
ţie peste hotare a fost obţinut şi de către Ioana
Levardă, Colegiul National Roman Vodă, meda-
lie de bronz la Olimpiada Internaţională a Elenis-
mului. Altă nominalizare a fost a elevei Andrei
Gabriela Jitaru, cea care deja a intrat în focul
competiţiilor de anvergură, fiind prezentă de cu-
rând la a X-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de
Astronomie şi Astrofizică din India.

După un scurt moment muzical realizat de
elevii Liceului de Artă „Victor Brauner” din Pia-
tra-Neamţ, care au răsfăţat publicul cu momentele
de excepţie pregătite de ei şi profesorii lor, au fost
omagiate personalităţi care au făcut istorie la ca-
tedră, dascăli care merită cu prisosinţă apelativul
de „doamna sau domnul Trandafir”...

Au primit titlul de „ Doamne şi Domni Tran-
dafir”, intrând în rândul celor mai apreciaţi dascăli
din judeţ pentru dăruirea şi plăcerea cu care îşi ur-
mează cariera Ana Asavinei, de la Şcoala nr. 1
Bicaz, Ermilia Chirută, de la Şcoala nr. 2 Piatra-
Neamţ, Dumitru Ene, de la Colegiul National de
Informatică, Ioan Gafita, de la Palatul Copiilor
Piatra-Neamţ, Zenovia Gâlcescu, de la Şcoala nr.
3 Piatra-Neamţ, Stana Ignat, de la Şcoala Gim-
nazială Al. I. Cuza Roman, Emilia Lupei, de la
Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra-
Neamţ, Constantin Nechita, de la Şcoala Gim-
nazială I. Gervescu Săvineşti, Ovidiu Nechita şi
Niculina Niţă, de la Colegiul National de Infor-
matică, Alina Pamfil, de la Colegiul National Ca-
listrat Hogaş, Steliana Păduraru, de la Liceul
Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani, Paul Sando-
vici, de la Colegiul National Petru Rareş, Geor-

geta Tanasă, de la Centrul
Şcolar pentru Educaţie Inclu-
zivă Alexandru Roşca Piatra-
Neamţ şi Mihai Vizitiu, de la
Seminarul Teologic Ortodox
Veniamin Costachi Mănăstirea
Neamţ. Pentru merite deose-
bite, s-au acordat plachete spe-
ciale purtând acelaşi nume şi
asociaţiilor care reunesc mai
multe cadre didactice cu ca-
rieră impresionantă: Asociaţia
AS CHIM, Asociaţia Pedago-
gică Educatoarea, Asociaţia
Profesorilor de Geografie,
Asociaţia Profesorilor de
Limba Franceză şi Asociaţia
Profesorilor de Istorie.
(RED.)

P
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Cărţile profesorilor noştri

22/1934 – n. Minodora Ursachi, la Negrea,
Comuna „Lascăr Catargiu”. Galaţi, muzeo-
graf, publicist, a absolvit Liceul de Fete „Mi-
hail Kogălniceanu”, din Galaţi, (1953) şi
Facultatea de Istorie-Filologie-Filozofie de
la Universitatea din Iaşi (1957); încadrată la
Muzeul de Istorie din Roman (1957-1968).

A fondat Muzeul de Artă
din Roman (1970), institu-
ţie pe care a condus-o timp
de 30 de ani, până în anul
2000. Colaborări: „Car-
pica”; „Clepsydra”; „Cro-
nica romaşcană”; „Gazeta
de Roman”; „Ceahlăul”,
„Monitorul”; „Melido-
nium”, „Memoria antiqui-
tatis”; „Ziarul de Roman”.
Cărţi: „Muzeul de Artă

Roman – 50 de ani, monografie”, 2007; „Identităţi
artistice la Roman – dicţionar”, 2013. Îndelungata
activitate culturală şi artistică i-a fost răsplătită cu
premii şi diplome de recunoştinţă. 

■ 23/1946 – n. Gheorghe Adrian Armencea,

profesor, lider sindical. Absolvent al Facultăţii de
Ed. Fizică în anul 1973, la Institutul Pedagogic
Galaţi, ca şef de promoţie, repartizat la Şcoala nr.
8 Piatra-Neamţ. Profesor la Şcoala nr. 5 Piatra
Neamţ (1974 – 2010), director educativ (1974
1982). Lider de sindicat şi membru al Consiliului
Judeţean al Sindicatului Liber din Învăţământ
Neamţ. Secretar al Asociaţiei Învăţătorului Neamţ
(1995 – 2016), consilier local (2003 – 2004; 2007
– 2008)

■ 24/1945 – n. Cris tian Livescu, ziarist critic

şi istoric literar, editor, a
absolvit Facultatea de Filo-
logie, Bucureşti. Debut în
„Viaţa studenţească”
(1965), Redactor la Ziarul
„Ceahlăul” (1968-1989),
consilier la Inspectoratul
pentru Cultură, consilier
judeţean; membru al U. S.
(1989), al U. A. P., preşe-
dintele S. S. Neamţ, preşe-
dinte în jurii locale şi
naţionale. Membru fondator al Revistelor „Cre-
dinţa neamului”, „Poezia”, „Antiteze” (redactor
şef, director), director-fondator al Editurii „Criga-
rux”; redactor asociat la Revista „Convorbiri lite-
rare” din Iaşi. Distins cu medalia „150 de ani de la
naşterea lui Mihai Eminescu” şi cu Ordinul Meritul
Cultural în Grad de Cavaler. Debut editorial: „In-
troducere în opera lui Ion Pillat” (1980). Alte cărţi.

(urmare din pag. 15)
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n

oina Cătălina Gavriliu Teodoru s-a născut
la Galaţi, copilăria şi adolescenţa şi le-a
petrecut la Bârlad, iar după aventurile în-
văţământului superior, pe tărâmul îmbi-
nării sunetelor frumoase, a ajuns
profesoară la Piatra Neamţ. A funcţionat
titulară la Şcoala Generală Nr. 3 şi com-

pletări la diferite licee pe unde n-a avut o tre-
cere episodică.

După pensionare, doamna Gavriliu a trecut
de la sunetele potrivite, la cuvintele potrivite,
de la muzică la poezie.

A publicat Jocurile fortunei, 2010, Editura
Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, Aminteşte-ţi,
Doamnă, şi zâmbeşte, versuri, 2014, Editura
Cetatea Doamnei, Ani de temniţă grea, Editura
Cetatea Doamnei, 2014.

Jocurile fortunei, un volum relativ redus,
130 de pagini, este o carte memorialistică, care
are un dens conţinut informatic, exprimat
într-un limbaj de literatură beletristică.

(...) Satul bunicilor mei este aşezat pe vâr-
ful unui deal şi pe platou se află şcoala, bise-
rica şi casele mai vechi. Până jos la şosea, pe
fâşii abrupte sunt risipite case al căror gard stă
să cadă în râpile săpate de ploi şi de timp în
lutul galben şi cleios. Dealul arăta ca un obraz
brăzdat de riduri adânci, iar culoarea lui e cea
a aurului patinat.

Cu mult realism, dar şi cu umor, ne este po-
vestită viaţa de elevă, ne sunt prezentate chipu-
rile profesorilor cu calităţile lor, cu tabietele lor.
Memoria doamnei Gavriliu, materializată în
rândurile din Jocurile Fortunei cuprinde în-
treaga ei viaţă. O vedem studentă la Iaşi, cu fru-
museţea acestei etape de trăire, dar şi cu
dezamăgirile ei, cu iluziile şi deziluziile în dra-
goste. 

Un capitol aparte, de la inimă, este rezervat
poetului Cezar Ivănescu. Domnişoara Doina
Cătălina Teodoru de ieri, alias doamna Gavriliu
de azi, a fost colegă de liceu cu Cezar Ivănescu.
Capitolul poartă titlul Ni se duc colegii… şi are
un subtitlul Când eram mai tânăr şi la trup
curat, un vers al poetului... Proaspetei absol-
vente de liceu, Doinei, C. I. i-a dedicat o poe-
zie.

Am crescut ca pomii fără să ştiu,/Întâi am
plâns că n-aveam floare/Sau mă temeam c-am
să dau prea târziu/ Şi-am să mă usuc într-o în-
serare.

Am crescut ca pomii fără să ştiu/Şi trun-
chiul azi mi-i drept şi tare/N-am rodul nici

măcar trandafiriu/Dar orice primăvară aduce
floare.

Anii vor trebui să rodească şi pentru tine
Doina,

Cezar

* A doua carte a doamnei Doina Gavriliu
începe cu Ritual. poezie uşor de înţeles dar cu
profund sens, simbolistic: Am mers cu tălpile
goale/ În urma Caloianului, bocindu-l ca în ri-
tualul ştiut./L-am trimis să deschidă porţile
ploilor./Dar Caloianul, artist,/A deschis larg
porţile ploilor cuvintelor.

Caloianul va deschide pentru Doina Gavri-
liu porţile ploilor cu cuvinte, devine un fel de
Cutia Pandorei. Sub acest impuls fiinţează al
doilea volum al doamnei Gavriliu, în care cre-
zul autoarei este developat în poezia Paradox:

Dragostea nu e ni-
ciodată de vină

Că plăteşi/Cu
miezul vieţii,/Cu
dragostea ta, ne-
dragostea,/Cu cre-
dinţă, trădarea,/Cu
aşteptare, uitata-
mplinire… Şi totuşi
eşti fericit când iu-
beşti…/Ai un rost.

Mesajul este
subliniat şi în proză
în următorul frag-

ment:
Da, iubirea este aceea care îţi dă rostul: de

fiică, de mamă, de femeie, acea iubire prin care
găseşti puterea să ierţi, să înduri, să cunoşti su-
puşenia devoţiunii, dar… iubirea este şi pentru
tine, dragostea aceea mare în care visezi şi pe
care o aştepţi mereu, indiferent când o primeşti.

Ultima poezie din această carte, din care
deducem şi titlul volumului, este o invitaţie
adresată femeilor. Ar merita să fie scrisă în în-
tregime pentru frumuseţea lirică şi pentru de-
pozitul de inteligenţă feminină:

Când te afli în toamnă/Aminteşte-ţi
doamnă/Şi-ţi împrospătează/Toate ce con-
tează/Întâmplări poznaşe, /Şoapte
pătimaşe,/Zile de durere,/ Nopţi de mângâ-

iere…//Uită întristarea/sila sau frustrarea.
/Uită şi durerea... Doina Gavriliu dă şi o ultimă
soluţie: Tu sărbătoreşte viaţa şi zâmbeşte.

Între aceste coordonate se află, în cinci ca-
pitole, celelalte poezii, multe cu multă dragoste,
apariţia şi dezvoltarea ei fiind asemănată cu
naşterea unei perle: 

Iubirea, perla scumpă a vieţii/Ce moare-n
cupă la festin/E apanajul tinereţii…

Capitolul Miniaturi lirice e plin de durere,
parcă ar vrea să confirme ideea lui Schopen-
hauer că plăcerile sunt trecătoare, suferinţele
sunt veşnice. Adevăraţii îndrăgostiţi aderă la în-
ţelepciunea acestui aforism, iar din ceea ce am
citit în Aminteşte-ţi doamnă şi… zâmbeşte de-
ducem că autoarea a avut iubirea ei cea mare şi
poate că această iubire mai trăieşte.

Mi-am lăsat în codrii bătrâni dorul./Rătă-
cind din poiană în poiană/Am semănat lacrimi
(Singurătate).

Continui cu capitolul Reflexii, un alt porta-
tiv cu alte note: Dragostea asta a căzut pe
tine/Din sete de iubire/Însă a nimerit în pârâu
secat/Pe care, de departe/L-am crezut fluviu
(Confuzie).

Este plină până la refuz cu versuri de dra-
goste cartea doamnei Doina Gavriliu. Transfi-
gurarea iubirii capătă diferite forme, unele
statice, cele mai mult în mişcare, în devenire,
dorinţe, vise.

Anii senectuţii sunt şi ani ai nostalgiilor.
Pentru vârsta a treia natura are altă semnificaţie
decât pentru copil sau tânăr. Doina Gavriliu, în
câteva poezii îşi arată deplina plenitudine de a
comunica cu natura. Venirea toamnei este pre-
zentată simplu, într-un singur vers, dar care
spune totul: S-a copt pe deal pădurea. Primă-
vara este anunţată de ultimii fulgi de zăpadă:
Babele îşi scutură cojoacele./Anacronici fulgi
de nea, iar Iarna chiciura de pe copaci este
Enorme bibelouri sclipitoare.

De remarcat că, fiind un om care a avut
mult de suferit de pe urma dictaturii comuniste
este nemulţumită de noua ordine specific româ-
nească: Mi-e greu să cred că noi, românii,/Sun-
tem un neam viteaz/Şi că-n buricul Europei/Am
fost braţul cel treaz.

Merită amintită şi apreciată ilustraţia la
această carte, în parte color, făcută de pictoriţa
Oana Gavriliu, fiica autoarei.

Emil BUCUREŞTEANU

Muzică şi poezie

D

Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii r Arte [i meserii



APOSTOLUL Pag. 17

Arte şi Meserii

Scene din viaţa imaginară”; „Voluptatea la-
birintului”, „Întâiul Eminescu”; „Ascuns
într-o lojă”; „Magiştri & hermeneuţi”; „Emi-
nescu şi enigmele «Caietului vienez». Ediţii
de autor: „Calistrat Hogaş, «Pe drumuri de
munte»”; „Ion Creangă, Opere”, reeditare a
ediţiei lui G. T. Kirileanu (1939) ş. a. 

■ 24/1974 – n. Constantin Acozmei, la
Valea-Seacă; Bălţăteşti, Neamţ, poet, este absol-
vent al Liceului „Calistrat
Hogaş” din Piatra-Neamţ
(1990) şi al Facultăţii de
Filologie a Universităţii
din Iaşi (1997). Bibliotecar
la Biblioteca „Gheorghe
Asachi” din Iaşi. Debut pu-
blicistic, în „Ateneu”, iar
editorial, cu „Jucăria mor-
tului” (1995), unicul său
volum de poeme, reeditat

în 2002, 2006, 2012. Colaborări: în publicaţii cul-
turale, în antologii şi în volume colective. Creaţia
sa poetică a fost apreciată cu Premiul Revistei „Fa-
milia” (1990), Premiul pentru debut al Filialei Iaşi
a U. S. (1996), Premiul „Euridice”, acordat de Fun-
daţia „Paradigma”; Premiul „Eleusis” (2008). 

■ 28/1949 – n. Mihai Botez, la Filioara, Vă-
ratec, Neamţ, profesor doctor, poet, prozator, pu-
blicist, absolvent al Liceului „Ştefan cel Mare” din
Târgu-Neamţ, al Facultăţii de Filologie, Secţia
franceză-română a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Beneficiind de o bursă a Statului
francez, a urmat cursuri intensive la Avignon. A
susţinut examenul de doctorat cu teza „Mallarmé.
l’Admirable e la «divine tragédie» du litéraire”
(1998). A debutat cu volumul de proză „Jocul de-a

cine pierde câştigă” (1986). A publicat şi volume
ce conţin lucrări didactice, cărora li se adaugă nu-
meroase articole de critică literară în presa din
Moldova. Alte cărţi; „Litérature française”; „Le
texte et son double” ş. a. 

■ 31/1901 – d. Nicolae I. Eladescu, la Piatra-
Neamţ (n. 1851, Suceava, absolvent al Seminarului
de la Socola. Participat la Războiul pentru Indepen-
denţă. Învăţător la Târgovişte (1878-1886), la
Şcoala Primară Nr. 2 din Piatra-Neamţ, unde a fost
director (1898-1901). În 1899, este ales preşedinte
al Societăţii „Propăşirea” şi al Comitetului de re-
dacţie al revistei omonime, din Piatra-Neamţ. Prin
venirea sa la conducerea revistei şi atragerea unor
cadre de prestigiu (Gheorghe Nicolau, revizor şco-
lar, Zulnia Isăcescu şi Alexandrina Măcărăscu, con-
ţinutul publicaţiei se îmbunătăţeşte mai ales cu
articole despre învăţământ.

■ 31/1889, d. la Iaşi, Ion Creangă.

Rememorări nemţene

„

decembrie 2016

O carte document
semnată Viorel Nicolau

nginerul Viorel Nicolau, cunoscut librar,
editor, filatelist şi cartofil, a devenit, în
ultimii douăzeci şi cinci de ani, o pre-
zenţă tot mai activă în viaţa culturală a
Municipiului Piatra-Neamţ, a judeţului
Neamţ şi nu numai, prin editarea, pre-
zentarea şi difuzarea cărţii, cât şi prin
publicarea unui număr mare de titluri în

colaborare şi în nume propriu.
Recent a dat publicităţii

o carte intitulată sugestiv
„Valea Bistriţei Nemţene”,
ce constituie un document
pus la îndemâna celor care
vor să viziteze o zonă turis-
tică ce se întinde de la obâr-
şiile râului Bistriţa (Munţii
Rodnei) până la vărsarea
acestui râu iute de munte în
Siret, aproape de oraşul Bacău.

Încă din cele mai vechi timpuri acest spa-
ţiu geografic a fost străbătut, cunoscut şi pre-
zentat în diverse scrieri de către nume ilustre
ale culturii române, de la Miron Costin şi până
în zilele noastre, de-ar fi să-l numim doar pe
doctorul călător din Piatra-Neamţ, Gheorghe
Iacomi. De altfel, marea majoritate a călătorilor
care au scris despre Valea Bistriţei sunt prezen-
taţi de autorul acestei cărţi în argumentul pe
care-l semnează în primele pagini: Miron Cos-
tin, Vasile Alecsandri, A. Russo, G. Coşbuc, I.
Alexandru, C. Hogaş, N. Gane, M. Sadoveanu,
A. Păunescu, M. Drăgotescu, precum şi Al. I.
Cuza, Carol I, Ferdinand şi Regina Maria,
Carol al doilea, Regele Mihai.

Considerăm întreprinderea lui Viorel Ni-
colau ca un document, având în vedere conţi-
nutul textelor selectate, mai mult sau mai puţin
cunoscute şi, mai ales prin iconografia deosebit
de bogată realizată prin reproducerea unor ilus-
trate după originalele executate încă de la înce-
putul secolului al XX-lea de către iscusiţi
fotografi printre care se numără şi cunoscutul
Adolf Chevallier. 

În cazul în care autorul va avea în vedere
realizarea unei noi ediţii a acestei cărţi, suge-
răm să alcătuiască o bibliografie în care să
menţioneze titlurile şi autorii volumelor din
care a selectat textele prezente în volum, iar re-
producerile să fie făcute în culorile originale.
E doar o sugestie.

Constantin TOMŞA

Mesajul unei vieţi trăite frumos:

Mesajul din sticlă de Elena Didoiu
-am hotărât să aştern pe hârtie aceste câ-
teva constatări, când am primit spre lec-
tură cartea „Mesajul din sticlă” a Elenei
Didoiu. Pentru cei care nu ştiu cine este
autoarea, precizăm că distinsa doamnă
este absolventă a Facultăţii de Filologie a
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, cea

care şi-a legat numele de oraşul Piatra-Neamţ al
cărei cetăţean a devenit în anul 1970, cea care
timp aproape două decenii (1970-1989) a condus
Biblioteca Judeţeană (în prezent „G. T. Kiri-
leanu”) cu profesionalism, organizând întreaga
activitate pe baze ştiinţifice conform normelor
de biblioteconomie. De altfel, ea căpătase o
vastă experienţă în domeniu, la Biblioteca Raio-
nală din Roman (1958-1961) şi la Biblioteca Re-
gională Bacău (1961-1969).

Nu ştim din ce motive, de-a lungul anilor nu
a publicat nici o carte, mirarea noastră fiind cu
atât mai mare acum, când, ajunsă la senectute,
ne propune o carte în care cu înţelepciunea pe
care se zice că i-o dă vârsta unui om, dar mai ales
cu un deosebit talent literar, a adunat câteva
proze scurte grupate în trei compartimente su-
gestiv intitulate: I. – Popasuri pe marginea tim-
pului; II. – Mesajul din sticlă; III. – Suflete
pereche.

După un prim text ca un fel de introducere,
cititorul va descoperi în cele 17 proze scurte ale
primei părţi tot atâtea momente din viaţa unui om
cu întâmplări autobiografice ale autoarei, din anii
copilăriei, ai perioadei de şcolarizare şi cei de ac-
tivitate profesională, toate prezentate sub forma
unor naraţiuni la persoana I singular; toate bine
articulate de o structură bine stăpânită de un filo-
log.

Cartea la care ne referim conţine un mesaj,
ca orice carte. Un mesaj al unui intelectual au-
tentic, bine instruit prin studii universitare, so-
lide, un cărturar care şi-a petrecut o bună parte
din viaţă în mijlocul cărţilor, adunând o zestre li-
vrescă considerabilă, vizibilă în scrisul său. Un
mesaj conţinut şi în metafora inspirată din titlul
cărţii. Un mesaj al unei vieţi ce aparţine trecutu-
lui şi prezentului, mesaj pe care autoarea îl adre-
sează semenilor de astăzi, dar mai ales celor ce
vor veni.

Cartea este alcătuită dintr-o colecţie de
proze scurte, fiecare o mică bijuterie iar toate, la

un loc, dau imaginea realistă a unei jumătăţi de
secol, într-o adevărată probă de măiestrie artis-
tică, ştiut fiind faptul că proza scurtă nu este
chiar la îndemâna fiecărui autor care vrea să-şi
impună numele în panteonul literaturii de certă
valoare. 

Chiar dacă naraţiunea din întregul volum
este realizată la persoana I singular, şi autoarea
precizează de mai multe ori că acest text s-a năs-
cut din frânturi de amintiri personale, cartea
Elenei Didoiu nu aparţine literaturii de memorii,
ci se constituie în pagini de literatură autentice
aparţinătoare speciei pe care o numim în mod
curent proză scurtă. În susţinerea acestei afir-
maţii facem câteva precizări: cu excepţia unui
fragment din finalul părţii I ce ar fi putut fi în-
scris într-o notă liminară a cărţii, toate textele
sunt imagini bine construite ale unor aspecte de
viaţă ce pot fi atribuite multor persoane sau mul-
tor colectivităţi care au traversat perioada de
după Al Doilea Război Mondial şi până în pre-
zent; autoarea reuşeşte să creeze o galerie im-
presionantă de personaje creionate în cuvinte
puţine dar care vor stărui în memoria cititorului
mult timp după lectură. Două sunt personajele
care se detaşează în mod deosebit, personajul
feminin narator şi Ion Didoiu (Nelu) care sunt
caracterizate în reveniri succesive, în toată com-
plexitatea lor, ilustrând un mod de viaţă exem-
plar în cuplu, cu ajutorul acestora punându-se
în evidenţă două comunităţi rurale din două re-
giuni ale ţării, Oltenia şi Bucovina, înfăţişate în
toată splendoarea lor prin obiceiuri tradiţionale
şi mod de viaţă. 

Aparent, partea III nu ar face corp comun cu
celelalte compartimente ale cărţii. Dacă avem în
vedere relaţia celor două personaje principale,
amintite anterior, cu o serie de „necuvântătoare”
putem spune că, prin aceste pagini, este comple-
tată cu noi trăsături de caracter imaginea celor
doi.

De altfel, această parte a cărţii completată
cu imagini grafice adecvate s-ar putea constitui
într-un volum adresat cititorilor de toate vârstele.

În concluzie, având în vedere mesajul cărţii
– mesajul unei vieţi trăite frumos – recomandăm
tuturor cititorilor această carte.

Constantin TOMŞA

M I
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Lecţia de istorie
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Moto: A înţelege că istoria nu începe cu
tine este o calitate sine qua non a intelectualu-
lui autentic.

m primit numirea la Liceul „Carol I” din
Bicaz şi am descins direct din oştire la ca-
tedră chiar în toamna când, găsindu-ne
nepregătiţi pentru eveniment, cum se în-
tâmplă de obicei la noi, a luat fiinţă
şcoala căreia îi datorez anii de ucenicie. 

De fapt, se înfiinţase doar secţia se-
rală, cu clasele gimnaziale şi liceale, adunând
în bănci mai ales muncitori de pe şantierul hi-
drocentralei aflate în construcţie pe Valea Bis-
triţei. Abia în anul următor, liceul a căpătat toate
profilele existente atunci în România: zi, seral
şi secţie fără de frecvenţă.

Vsevolod Ruga, profesor de istorie, primul
director, în pofida unor dificultăţi majore, s-a
descurcat mai mult decât onorabil, sprijinit di-
rect, de cele mai multe ori din umbră, de profe-
sorul de matematică Vasile Mihăilescu, atunci
director al şcolii cu şapte clase, mai apoi, mulţi
ani, director adjunct al complexului şcolar.

A urmat, după puţin timp, la conducerea
noii şcoli tânărul profesor de psihologie Mihai
Lupuşoru, dascăl temeinic pregătit în speciali-
tatea sa, dar gata să delege mai totdeauna grijile
cele mari pe seama harnicului director adjunct. 

Directorii Ruga şi Lupuşoru au lăsat fru-
moase amintiri în sat (fiindcă Bicazul sat era),
dar, nu ştiu din ce pricină, au condus şcoala pu-
ţină vreme. Curând, au plecat amândoi, Vsevo-
lod Ruga la Bucureşti, iar Mişu Lupuşoru la
Bacău.

În toamna anului 1958, am aflat cu oare-
care mirare că ne vine un nou director, dar nu
ales dintre titularii liceului, ci adus de la şcoala
profesională de şoferi, înfiinţată pentru nevoile
şantierului la Dodeni – Bicaz. Mirarea noastră
era dublată şi de un abur de orgoliu lesne de în-
ţeles.

Noul şi tânărul director se numea Virgiliu
Radulian şi era absolvent cu diplomă roşie (azi
s-ar zice „magna cum laude”) al Facultăţii de
Pedagogie – Psihologie din Bucureşti. Diploma
roşie atesta că în timpul studiilor universitare
primise totdeauna numai calificative şi note
maxime. Dar noi, dascălii liceului, habar nu
aveam de asta.

Omul potrivit la locul potrivit! Fiu de ofi-
ţer, fost elev al unui prestigios liceu militar, ab-
solvent strălucit al unei facultăţi care îi dăduse
o temeinică pregătire în specialitate, cu o ţinută
fermă şi cu o vorbire scoasă parcă dintr-un tra-

tat de logică, totdeauna gata să ia asupra-şi cele
mai grele provocări al şcolii, acest tânăr inte-
lectual era omul care ne trebuia, venit taman la
ţanc, pentru a da noului liceu o notă de reală va-
loare în regiunea Bacău, din care făceam parte
atunci.

Nu doar şcoala era tânără, ci şi noi, majo-
ritatea absolută a profesorilor, mai toţi veniţi la
catedră direct de pe băncile universităţilor, bur-
duf de carte, plini de entuziasm, dar, evident,
lipsiţi de experienţă. Şi, pentru că la Bicaz nu
te prea întrebau cum stai cu „dosarul de cadre”,
trebuie să adaug amănuntul semnificativ că
mulţi dintre noi aveam „bube politice în cap”,
stare în care se afla şi noul director, fiu de co-
lonel, cu mamă nemţoaică şi rude în Germania
capitalistă.

Cu un tact desăvârşit, îndată ce ne-a cunos-
cut şi a înţeles cam cât cântărea fiecare dintre
noi şi mai cu seamă ce ne lipsea din meşteşug,
a reuşit să închege un colectiv de reală valoare,
care, în pofida tinereţii, s-a numărat curând

printre cele mai de frunte, concurând cu liceele
bogate în istorie, din Piatra, Roman şi Bacău.

Mereu calm, cu o stăpânire de sine remar-
cabilă, ştia să potolească orgoliile, să nete-
zească relaţiile deranjate de observaţii ceva mai
severe, să descopere şi să valorifice trăsăturile
personale ale tinerilor dascăli, să-i „întine-
rească” pe puţinii seniori ai cancelariei şi să-i
aducă lângă noi, să ne ispitească mereu cu nou-
tăţi în didactică, să ne adune în mănunchi faţă
cu numeroasele greutăţi şi, uneori, cu marile
probleme, ale şcolii sau ale profesorilor.

După obiceiul tradiţional din prea multe
cancelarii de şcoală, obicei întărit de apetenţa
regimului comunist pentru delaţiune, directorul
Virgiliu Radulian nu a fost ocolit de mari pri-
mejdii. 

Pentru a conduce o unitate mare de învăţă-
mânt, era absolut necesar să faci parte din rân-
durile membrilor de partid. Cu toate că avea
„origine socială profund nesănătoasă”, cum
scriam mai înainte, când l-au numit director a
trebuit să devină „candidat de partid”, un fel de

ucenicie politică. (Nu e de mirare.
Comuniştii lui Dej au scos din puş-
cărie, dacă aveau nevoie, deţinuţi
condamnaţi tot de ei la muncă sil-
nică pe viaţă, aşa cum au adus la tu-
nelul hidrocentralei un deţinut
bătrân, mare expert în geodezie,
căci fără el nu se mai întâlneau în
veci la punct fix cei plecaţi din cele
două capete ale tunelului.)

Adversarii din umbră, puţini,
dar înverşunaţi, l-au denunţat în re-
petate rânduri, arătând în detaliu cât
de rău stătea Virgiliu Radulian la
capitolul „dosar”. Ca urmare, direc-
torul nostru s-a trezit chemat la co-
mitetul raional al PCR, unde i s-a

pus în vedere să-şi clarifice de îndată situaţia,
căci e prea complicată pentru a mai rămâne
„candidat”. Fără doar şi poate, după obiceiurile
vremii, trebuia exclus din partid şi destituit din
direcţie, căci, dacă te excludeau, te şi îngropau
profesional!

Din fericire pentru liceu şi pentru director,
printr-un complex de împrejurări despre care
am scris câte ceva în romanul „Vânturile, valu-
rile”, de necazul lui Virgil, cum îl numeam între
prieteni, aflase şi Petre Lupu, un grangur din
conducerea naţională a partidului. Intervenţia
rapidă a înaltului activist al PCR a fost salutară
pentru Virgil şi pentru noi toţi, la fel ca în iarna
aspră în care Securitatea ne ancheta pentru că
elevii noştri, câştigători ai unui concurs artistic
naţional, cântaseră „Nu te pune, măi, cu meli-
ţia!”, pe melodia cunoscutului „Căţeluş cu părul
creţ”. (Prin anii 50 – 60 ai veacului trecut, pen-
tru asemenea „delict” făceai ani grei de puşcă-
rie.)

Disciplinat ca un adevărat fost militar, avea
un program de lucru de la care nu se abătea.
Putea să fie oricât de incitantă o discuţie care
ameninţa să se întindă dincolo de ora stabilită,
dacă avea programată altă treabă, se scuza po-
liticos şi te lăsa să vorbeşti singur.

Devenisem prieteni buni, deşi aveam des-
tule păreri divergente; le discutam zgomotos,
dar nimeni nu se supăra şi, cu directorul în
frunte, eram în stare să trecem dincolo de obli-
gaţiile normale şi de orgolii şi să purcedem la
experimente, de obicei propuse de el şi aprobate
de minister. Aşa a fost, între multe altele, intro-
ducerea profesorilor la clasele primare, experi-
ment soldat cu rezultate excepţionale (dar
abandonat de minister, din eterna şi de neînvins
lipsă de fonduri …).

Pentru că făceam împreună o echipă destul
de solidă, mi-a cerut la un moment dat să accept
postul de director adjunct. M-am pripit şi am
primit. Abia atunci am constatat că (Era cât pe
ce să scriu „lipsa mea de educaţie”!) educaţia
mea, să-i spunem „liberală”, nu se prea potrivea
cu viziunea sa despre disciplina omului cu
funcţie de conducere; presupun că eram cam
dezordonat şi prea „Ghiţă contra!”; aşa că, după
doi ani de bogată şi contradictorie colaborare,
am convenit, cu politeţe şi amiciţie, să mă re-
trag din funcţie, rămânând buni colegi şi prie-
teni pentru toată viaţa.

L-am succedat la conducerea liceului, din
anul 1963 până în 1968. Şi acum sunt convins
că numirea mea ca director (deşi aveam „dosar
greu”, eu provenind dintr-o familie de „duş-
mani ai poporului” şi având un socru în lagărul
de puşcăriaşi de la Bicaz) avea la origine o pro-
punere a sa.

Multe din cele învăţate de la el în cinci ani
de activitate cot la cot – până ce Virgiliu Radu-
lian a devenit, treptat, doctor în ştiinţe, profesor
universitar şi ministru, apoi, prin voinţa Elenei
Ceauşescu, şomer – au stat la temelia directo-
ratelor mele la Bicaz şi la „Petru Rareş”.

În orăşelul pitit la poalele Ceahlăului,
faima liceului „Carol I” de la el a început. De
aceea, bicăjenii îi pomenesc şi azi numele cu
adânc respect.

Virgiliu Radulian, directorul meu, a intrat
firesc şi deplin în legendele locului …

Mihai-Emilian MANCAŞ

A

Directorii mei (3)
VIRGILIU

RADULIAN



APOSTOLUL Pag. 19

Paşi spre Europa

Sumar
asile BAGHIU – NOTE DE TRECERE: Pentru o cultură a re-
cunoaşterii (pag. 20)
Emil BUCUREŞTEANU – Muzică şi poezie (pag. 16)
Gianina BURUIANĂ – Adolescenţi nemţeni la porţile poeziei
(pag. 20)
A. M. CIOBANU – Maestrul Irimescu, Un Cavaler Carpat al
„Ordinului Dalta” (pag. 20)
Mihai EMINESCU – Doina (pag. 5)

Mihai FLOROAIA – Abordarea terapeutică – de la tradiţional la mo-
dern (pag. 14) * Opera lui Origen – o controversată carte deschisă
(pag. 14)
Ana MACOVEI – Dialogul intercultural în biblioteca şcolară: Pro-
iectul internaţional De la lume adunate şi iarăşi la lume date (pag. 19)
Mihai-Emilian MANCAŞ – Directorii mei (3): VIRGILIU RADU-
LIAN (pag. 18)
Irina NASTASIU – INFOCULT (pag. 6, 7, 8, 9)
Livia Nicolae – Proiectul „ Şcoala Europeană Incluzivă şi Integrată”

(program Erasmus+, acţiunea KA1) (pag. 10-11)
Cristina S. PETRARIU – Eveniment plastic nemţean în premieră:
Concursul şi Expoziţia Internaţională de Arte Plastice pentru Copii
„Piatra-Neamţ Creativ” (pag. 6)
Gabriel PLOSCĂ – Soare cu dinţi în decembrie (pag. 1)
Red. – Panoramic romaşcan (pag. 8) * Panoramic nemţean (pag. 9) *
Şi a fost Sărbătoarea Şcolii Nemţene... (pag. 15) * Asociaţia Pedago-
gică Educatoarea – 25 de ani de succes (pag. 15)
Dumitru RUSU – Halal de mine, sunt pensionar! (pag. 7)
Constantin TOMŞA – Rememorări nemţene - decembrie 2016 (pag.
12, 13, 14, 15, 16. 17) * Mesajul unei vieţi trăite frumos: Mesajul din
sticlă de Elena Didoiu (pag. 17) * O carte document semnată Viorel
Nicolau (pag. 17)
Catinca ŢUPRAN – Gala Concurs Emanuel Elenescu, 2016 (pag. 7)
Grigore VIERU – Scrisoare din Basarabia (pag. 5)
Mircea ZAHARIA – Întâlnire de suflet românesc la Neamţ (pag.
1, 2, 3, 4) * Mesaje de peste Prut (pag. 6, 7) * Scrisoare către
cititori; Recitind Cehov (pag. 12) * Scrisoare către o prietenă;
Livada lui Dodin (pag. 12-13) * Aniversări culturale - decembrie
(pag. 19)

V

decembrie 2016

Aniversări culturale
l decembrie

1. ZIUA NAŢIONALĂ A RO-
MÂNIEI (zi nelucrătoare) 

03 ŢUŢEA, PETRE (1902–
1991) eseist, filosof, economist;
25 ani de la moarte 

05. MOZART, WOL-
FGANG AMADEUS (1756–

1791) compozitor austriac; 225 ani de
la moarte 

06. (†) SF. IERARH NICOLAE
08. PAPADAT-BENGESCU,

HORTENSIA (1876–1955) proza-
toare; 140 ani de la naştere 

09. DOUGLAS, KIRK actor ame-
rican; 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-VOINEŞTI, 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) dramaturg; 50 ani de la moarte 

21. MOVILĂ, PETRU (1596–
1646) scriitor, teolog; 420 ani de la naş-
tere 

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) compozitor austriac; 100 ani de
la moarte 

31. IONESCU DE LA BRAD,
ION (1818–1891) agronom, academi-
cian; 125 ani de la moarte (M. Z.)

Dialogul intercultural în biblioteca şcolară

Proiectul internaţional
De la lume adunate
şi iarăşi la lume date

ialogul intercultural, acel proces de comuni-
care şi interacţiune dintre diverse grupuri
culturale, (minorităţi etnice, lingvistice, con-
fesionale etc.), urmăreşte întărirea respectu-
lui pentru diversitate culturală în contextul
realităţii complexe a societăţii de astăzi, ca-
racterizată prin coexistenţa diferitelor iden-
tităţi culturale şi religioase. Scopul principal

îl reprezintă egalitatea de şanse, înţelegerea prac-
ticilor diverse, buna înţelegere între popoare, des-
coperirea unor elemente de comunicare comune.
Arta reprezintă un limbaj comun, ce sparge baie-
rele lingvistice, o modalitate de comunicare la în-
demâna omului, din cele mai vechi timpuri.

Pornind de la acest considerent, am vrut să pro-
movez arta tradiţională în rândul elevilor prin in-
termediul unui proiect internaţional. Aşa a luat
naştere ideea proiectului De la lume adunate şi ia-
răşi la lume date. Ţara parteneră pentru acest pro-
iect a fost aleasă Albania, prin intermediul
Shkolla9 Vjecare Gjonomadh Korҫë, pentru fap-
tul că există numeroase similitudini între popoarele
din Balcani, în special la nivelul tradiţiilor şi cos-
tumelor. Directorul acestei şcoli, doamna Lindita
Berdilla, s-a arătat deschisă dialogului româno-al-
banez şi alături de profesor Brunilda Cota şi biblio-
tecar Gentiana Barolli au răspuns invitaţiei venite
din partea echipei de la Casa Corpului Didactic
Neamţ formată din director Florentina Vasiliu-
Moise, profesor metodist Irina Elena-Roxana şi bi-
bliotecar Ana Macovei. Ni s-au alăturat şcolile
Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, Şcoala Gim-
nazială „Vasile Alecsandri” Roman, Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” Săbăoani, Şcoala Gimnazială
„I. Gr. Teodorescu” Ruseni, Şcoala Gimnazială Co-
muna Borleşti, Şcoala Gimnazială Comuna Ghe-
răeşti, Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ,
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ,
Şcoala Gimnazială „Iustin Pârvu” Comuna Poiana
Teiului, Şcoala Gimnazială „I. Gervescu” Săvineşti,
Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-Neamţ,
Şcoala Gimnazială „I. I. Mironescu” Tazlău, Şcoala
Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ, Liceul
Tehnologic Adjudeni, Şcoala Gimnazială „Dr.
Emanuel Rigler” comuna Ştefan cel Mare. 

Perioada pentru derularea proiectului este 1
noiembrie 2016 - 30 iunie 2017 şi presupune orga-
nizarea unor ateliere de lucru. Principalele activi-
tăţi propuse vizează: 

- dezvoltarea abilităţilor de orientare a elevilor
în biblioteca şcolară, descoperirea domeniilor:

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obice-
iuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor;

784.4 Cântece populare, tradiţionale, istorice.
Cântece de petrecere;

75 Pictura modernă.
- îmbunătăţirea capacităţii de înţelegere şi in-

terpretare a artei moderne de inspiraţie folclorică
- realizarea animaţiilor de lectură grupate cu

următoarele teme:
Am citit şi vă recomandăm!
O fotografie cât o mie de cuvinte!
Simboluri moderne preluate din folclor.

Se vor desfăşura şase tipuri de activităţi în ca-
drul proiectului, organizate în două etape. Trei din-
tre ele vizează lucrul cu echipa pedagogică
(bibliotecar CCD, profesori metodişti, bibliotecari
şcolari, profesori) şi trei vizează lucrul cu elevii,
astfel:
l echipa pedagogică va promova proiectul pe

site-ul şcolilor, în ziare şi reviste locale, va selecta
clasele de elevi ce se vor implica, va centraliza do-
cumentele în vederea expedierii lor către bibliote-
carul C. C. D. Neamţ, va realiza o carte cu ISBN; 
l elevii din ciclul primar, ciclul gimnazial şi

liceal vor descoperi cu ajutorul bibliotecarului şco-
lar cele 3 domenii amintite; 
l elevii din ciclul gimnazial şi liceal vor în-

tocmi liste bibliografice ale cărţilor din cele trei
domenii, vor fotografia costume tradiţionale şi
obiecte de artizanat, vor realiza picturi moderne de
inspiraţie folclorică şi afişe.

Casa Corpului Didactic Neamţ a realizat o se-
lecţie în rândul şcolilor din judeţul Neamţ în vede-
rea derulării unor activităţi cultural-metodice.
Echipa de proiect din fiecare şcoală se va implica
în derularea activităţilor astfel încât, la finalizarea
proiectului, să fie descoperite cărţile din domeniul
Etnografie – Folclor ce poartă simbolurile comune
întâlnite pe costumele populare româneşti şi alba-
neze şi pot servi ca sursă de inspiraţie în realizarea
picturii moderne de inspiraţie folclorică. Astfel,
folclorul şi pictura vor deveni punţi de legătură
între popoarele lumii.

Ana MACOVEI
Bibliotecar metodist
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NOTE DE TRECERE

Pentru o cultură
a recunoaşterii

ieţile noastre pot fi nişte dezastre şi asta
numai din cauză că am întâlnit pe drum
doar obiecţii şi critici, atitudini nepriete-
noase şi condamnare, marginalizare şi eti-
chetare. Tot aşa cum vieţile acestea ale
noastre, cu poveştile lor extraordinare de
care uneori nici nu suntem conştienţi, pot
fi pur şi simplu fericite, sau măcar mulţu-

mitoare, prin înţelegere, sprijin, acceptare, bu-
năvoinţă, încurajare.

Oamenii sunt de tot felul, se ştie. Unii au ră-
dăcinile bine înfipte în pământ, alţii plutesc în
sferele lor imaginare. Unii ştiu exact ce vor de
la viaţă, alţii bâjbâie mereu după o fărâmă de
sens. Fiecare însă are în fiinţa sa ceva bun care
aşteaptă să fie observat şi recunoscut. 

Idealiştii, de exemplu, sunt o specie aparte.
Mai rari în zilele noastre, chiar şi printre artişti,
ei aduc un spor de frumuseţe peisajului în care
trăim. Din păcate, în cele mai multe situaţii, nu
sunt înţeleşi. Mai mult, reproşul cel mai frecvent
care li se aduce este că nu au pragmatism. Per-
sonal îi deplâng pe cei care îi critică aşa, pentru
că nu am văzut oameni mai conectaţi la realitate
şi cărora să le pese mai mult de umanitate decât
aceşti visători care par aiuriţi tocmai pentru că
îndrăznesc să gândească liber, ceea ce vine în
contrast cu lumea noastră cea de toate zilele care
îşi vede atât de bine de propriile interese. 

Lucrurile bune vin numai pe calea respec-
tului faţă de ceilalţi, pe seama grijii ca tot ceea
ce este bun şi valoros în ei, în fiecare, să aibă
parte de recunoaştere. Dacă susţinem prin vorbe
„spiritul de echipă” şi „colaborarea”, dar în rea-
litate suntem indiferenţi, avem tendinţe de a do-
mina şi refuzăm să vedem că nu puţine dintre
persoanele din jur sunt deosebite, prin educaţie,
prin cultură, prin inteligenţă, prin bunătate, prin
înţelepciune, prin talent, prin caracter, atunci
cultivăm, aproape inconştient, în propriile vieţi,
falsul şi minciuna, ipocrizia şi prefăcătoria, iar
efectele în mediile prin care ne mişcăm sunt din-
tre cele mai neplăcute: climat tensionat, suspi-
ciune, gesturi politicoase rigide, o atmosferă din
care toţi abia aşteaptă să plece. 

Trăim şi din nevoia de recunoaştere, pentru
că proiectele noastre se conturează şi se constru-
iesc cu susţinere şi încurajare dinafară, cu ener-
gii nebănuite oferite de gesturi aparent mărunte,
de un zâmbet de înţelegere, de un cuvânt bun
spus în momente critice, de o mână de ajutor în-
tinsă la momentul potrivit. O cultură a recunoaş-
terii, în familie, în şcoală, în societate, ne-ar
scuti de multe neajunsuri şi neplăceri, iar lumea
noastră (românească) ar arăta cu totul altfel.

Psiholog Vasile BAGHIU

Maestrul Irimescu,
Un Cavaler Carpat al „Ordinului Dalta”

n jur, Tăcere.
Nu e cea de

Dincolo, ci cea de
aici, din Sala Iri-
mescu din urbea
Fălticeni.

Tăcerea celor
mulţi, veniţi aici să

retrăiască plecarea sa, cu
ani în urmă, când a trecut
dintr-un Olimp în altul.

Cu toţii ne oprim
acum la cele trei popasuri
făcute într-o viaţă fără de clepsidră. Maestrul cel
Triadic, ca Har şi Dar, ca Legendar. Întâi, mai
mult decât orice, cu Har de cioplitor, dând veş-
nicie gândului uman. Un atelier, tăcut şi el, ce
duce mai departe o linişte marmoreană. Un Iri-
mescu şi a Sa daltă de Geneză. La început, „Să
fie”, aşa precum Maestrul a gândit-o, pentru ca
mai târziu, după o zi, după o viaţă, dalta să scân-
teie în jur Viaţă. Maestrul se opreşte şi priveşte.
Demiurgismul din adâncu-i, cascadă adineauri,
acum aşteaptă soclu.

Apoi un Irimescu prea dăruit cu omenesc,
cu lungi vorbiri despre odinioară, de oameni şi

de vremi, când evocări, când multe spuse-n şagă.
Erau vorbe de duh, de şezătoare, bune la Humu-
leşti sau la Junimea, la Fălticeni, Şomuz sau
Oprişeni. Am fost blagoslovit de soartă să-i fiu
părtaş la astfel de taifasuri, să ne oprim din „dru-
mul mare” spre a păşi „pe-alături”, pe unde viaţa
mai uita de „off”-uri. La repetatele rămasuri bune
ne despărţeam, deloc finalic, cu o întrebare:
„când ne vedem din nou?”

Un ultim Irimescu, Legendar, care emană
mai departe şi Harul, ca şi Darul, la fel şi totuşi
altfel. Sunt peste zece ani alături de Eternitate,
un alt deceniu de Istorie umană. Vrând să-l oma-
giem, apare întrebarea: „ce-i putem oferi pos-
tum?”

Un gând pios? Dar pioşenia-i trăită, a ema-
nat mereu Azur de Voroneţ!

Un gând cu largi deschideri spre etern? Dar
galeria de creaţii, de o aceeaşi daltă e zămislită.
E înălţată zi de zi, nu muzeistic ci istoric, pe un
altfel de soclu, atemporal şi metaspaţial, numit
de legile galactice drept Veşnicie. O nemurire pe
care El singur şi-a sculptat-o, nedându-i nici titlu
şi nici postament. Precum e Universul.

Gheorghe A. M. CIOBANU

Adolescenţi nemţeni la porţile poeziei 

e data de 9 noiembrie, la Biblioteca Jude-
ţeană G.T. Kirileanu a avut loc una dintre
cele mai importante întâlniri literare ale
proiectului „România citeşte”. Iniţiat la
ceas aniversar, când Revista Contempora-
nul împlineşte 135 de ani de la apariţie, în
colaborare cu Academia Română, proiec-
tul multianual are în vizor importanţi artişti

români contemporani. „România citeşte” are an-
vergură naţională promovând arta contemporană
şi patrimoniul cultural imaterial, printr-o bună pa-
ginare a unor autori contemporani, ale căror lec-
turi şi conferinţe sunt susţinute la Bucureşti, Iaşi,
Galaţi, Alba-Iulia, Ploieşti, Oradea, Brăila, Alba
Iulia, Piatra-Neamţ, Cluj, Slobozia, etc.

La întâlnirea de la Piatra Neamţ, prezidată
de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, am avut-o
ca oaspete de seamă de data aceasta pe Aura
Christi, o poetă de primă mână, cu o creaţie de
largă şi adâncă emulaţie creatoare, care a cucerit
atât prin gingăşia şi sensibilitatea poeziei ei, cât
şi prin elocinţa şi consistenţa discursului. În
plus, o comoară de expresivitate...

Aura Christi este de fapt poet, romancier,
eseist, publicist şi editor român. S-a născut la

Chişinău la 12 ianuarie 1967. Este absolventă a
Facultăţii de Jurnalism a Universităţii de Stat
(1990) din Chişinău. Debutul absolut a avut loc
pe 23 octombrie 1983 în Tineretul Moldovei. În
1993 dobândeşte cetăţenia română şi se stabi-
leşte la Bucureşti. Poemele Aurei Christi au fost
traduse în limbile franceză, spaniolă, suedeză,
engleză, poloneză, germană, rusă, chineză, ita-
liană, maghiară, turcă, albaneză, bulgară etc. În
romanele şi eseurile sale descrie o serie de des-
tine umane aflate sub teascul ocupaţiei străine,
motiv care revine mereu, fiind numit de scrii-
toare acasă – în exil. Tema recurentă a cărţilor
sale este exilul geografic şi încercarea de a şi
afla o patrie în poezie. În prezent este şi redactor
şef al revistei Contemporanul.

Am văzut un public adolescentin admirabil,
receptiv, concentrat, inteligent, capabil nu numai
să înţeleagă ce a gândit poeta ci să adauge şi
semnificaţii noi. Din aplauzele entuziaste, dar şi
delicate s-a observat clar că au înţeles şi s-au
lăsat fascinaţi de persoana şi personalitatea com-
plexă şi enigmatică a Aurei Christi.

Gianina BURUIANĂ
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Ce este cartea? Cartea însemnă credinţă, cartea înseamnă iu-
bire, lumină, speranţă. Ai o relaţie extrem de strânsă cu cartea.
Dacă un prieten, un iubit, o iubită te poate trăda, te poate înşela,
cartea n-o să facă niciodată acest lucru. Te va aştepta cuminte, pe
raft, eventual va aduna puţin praf pe ea şi te va aştepta exact la pa-
gina la care ai lăsat-o... (Aura Christi)


