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Moştenirea
tehnocraţilor:

MINCIUNĂ
şi HARABABURĂ!
l Interviu cu domnul Gabriel

Ploscă, preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, ştim cu toţii
că, urmare a ultimelor acţiuni sindi-
cale concertate, în învăţământ erau
anunţate şi urmau să aibă loc unele
majorări de salarii. S-a întâmplat
acest lucru efectiv?

– Da. De la 1 ianuarie s-au majo-
rat salariile personalului didactic şi di-

dactic auxiliar, în medie cu 15% şi aceste
majorări s-au simţit în buzunare în luna fe-
bruarie, când s-au luat salariile pe ianuarie.
Vreau însă să menţionez aici nişte lucruri care
trebuie neapărat cunoscute. A fost foarte greu
ca majorarea să intre cu această dată datorită
hotărârilor şi actelor normative lăsate vraişte
de către guvernul care tocmai a plecat – şi aici
mă refer la Ordonanţa nr. 20 şi la Legea 250.
Pentru a se putea aplica aceste majorări înce-
pând cu data de 1 ianuarie, aşa cum promi-
sese actuala putere prin programul de
guvernare, a trebuit să se dea alte acte norma-
tive: Ordonanţa 2/2017 şi H.G. 38/2017. Din
păcate, datorită haosului politic a fost greu ca
aceste acte normative să pună în totalitate lu-
crurile în matca lor firească. Încă mai există
probleme pentru ca această mărire să fie apli-
cată pentru toate categoriile de personal, aşa
cum a fost gândită. În continuare celebrul sis-
tem EduSAL nu poate fi sincronizat cu acest
sistem de salarizare şi Federaţia noastră a în-
cercat şi încearcă remedierea problemelor
ivite. Un lucru însă îmi este limpede: haosul
din sistemul de salarizare din învăţământ nu
poate fi rezolvat decât printr-o Lege a salari-
zării unitare pentru bugetari. Trebuie plecat
de la zero; a cârpi mereu un act normativ cu
altul nu înseamnă decât menţinerea actualei
harababuri. Din informaţiile pe care le deţi-
nem, au început deja discuţiile în acest sens
şi e posibil ca spre sfârşitul semestrului doi să
avem o Lege a salarizării în care ne punem
speranţa unor alte creşteri. Dacă Bugetul o va
permite.

Tot la capitolul salarizare trebuie semna-
lat faptul că, începând cu 1 februarie, perso-
nalul nedidactic specific învăţământului va
primi o majorare de 20%. Noi am cerut Gu-
vernului ca, eventual, să emită un nou act nor-
mativ în care lucrul acesta să fie foarte clar.

Cultura, biblioteca şi noi
ultura e confundată cu acumularea de in-
formaţii, prea adesea. Aşa cum educaţia,
în învăţământul nostru, nu formează, ci
stochează informaţii în creierele tinere.
De asta, informaţia pare a fi o hrană im-
perioasă, zilnică, a omului din acest sfâr-
şit de istorie şi început de mileniu.
Ziarele, radioul, televiziunea, internetul,

reclamele, afişele… ne informează continuu.
Captăm informaţiile, le digerăm sau nu, le cre-
dem sau nu, ne modifică sau nu. Într-un „un-
deva” indistinct se întâmplă mereu „ceva” care
potoleşte această foame colectivă de informaţie,
de nou, de senzaţional. Crime, accidente, vio-
luri, catastrofe, deraieri spectaculoase, desco-
periri epocale (care ţin cât puful de păpădie),
bârfe etc. sunt înfăptuite de „personaje” indis-
tincte care trăiesc, parcă, pentru a declanşa sen-
zaţionalul. Cu cât se vehiculează mai mult acest
tip de informaţie, impersonală, cu atât lumea
asta pare caricatura lumii pentru care avem sen-
zaţia că ne-am născut. În acest timp cultura cir-
culă în discretele ei „vase comunicante”, tot
mai ascunse, tot mai neglijate. Rivardo Pa-
seyro, într-o deja celebră carte, „Elogiul anal-
fabetismului pentru uzul falşilor indivizi”

(Editura Robert Lafont, Paris, 1989) spunea în-
dreptăţit: „Niciodată nu s-au editat atâtea cărţi,
niciodată, poate nu au fost atât de prost citite…
Mijloacele de informare şi învăţământul nu se
mai adresează persoanei, individului: ele vi-
zează Marile Impersonalităţi, sedimentul fizio-
logic şi psihologic al speciei umane…”. În
aceste condiţii analfabeţii nu mai sunt cei care
nu ştiu să citească, ci acei care nu ştiu ce să ci-
tească.

De asta avem Biblioteca, de asta avem bi-
bliotecari. Spunea Albert Camus: „Biblioteca e,
realmente, un templu în care arde continuu fla-
căra raţiunii; când se va stinge aceasta pentru
omenire va fi prea târziu ...!”. Mai mult, Biblio-
teca este, în esenţă, memoria culturii, indiferent
sub ce formă se manifestă. Iar încercarea de a
scoate în evidenţă lucrurile sugestive dintr-o co-
munitate, într-o tentativă de „top cultural”, ţine,
cred, de cultura memoriei. 

Doamnelor, domnilor, să fim de partea Bi-
bliotecii!

(Cuvânt de deschidere la Gala „Superlati-
vele Culturale ale anului 2016”)

Adrian ALUI GHEORGHE

C

Superlativele Culturale ale anului 2016
ineri, 10 februarie 2017,
începând cu orele
12,30, Biblioteca Jude-
ţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ a organizat şi
găzduit Gala Superlati-
vele Culturale ale anu-
lui 2016. Organizat în

parteneriat cu Consiliul Jude-
ţean Neamţ, evenimentul a
constituit un bilanţ al activită-
ţilor desfăşurate de Biblioteca
Judeţeană în anul ce a trecut şi,
totodată, o retrospectivă asu-
pra culturii nemţene din 2016.

Cantautorul Florin Săsăr-
man, invitat special al eveni-
mentului, a asigurat ambianţa
muzicală a manifestării care a
alternat momentele festive de
premiere cu audiţia unor me-
lodii superbe.

Persoanele nominalizate
la premii speciale au fost:
Ionel Arsene (preşedintele
Consiliului Judeţean Neamţ),
pentru o nouă strategie cultu-
rală a judeţului Neamţ, Dragoş
Chitic (primarul Municipiului
Piatra-Neamţ), Laurenţiu Leo-

reanu (fost primar de Roman),
Nicolae Sălăgean (primarul
Oraşului Bicaz), Vasilică
Harpa (primarul Oraşului
Târgu Neamţ), Maria Petrariu
(primarul Comunei Vânători –
Neamţ), Doinel Grumezescu
(primarul Comunei Bozieni),
Petre Zamfir (primarul Comu-
nei Crăcăoani), Sorin Ouatu
(primarul Comunei Ştefan cel
Mare) pentru sprijinul acordat

V

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

–

Mihai FLOROAIA
(continuare în pag. 3)



Viaţa sindicală, la zi

APOSTOLULPag. 2

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

Simpozion naţional pe tema protejării
patrimoniului cultural

ână pe data de 30 aprilie, specia -
liştii în probleme de patrimoniu
sunt invitaţi să se înscrie la simpo-
zionul „Patrimoniul cultural şi si-
tuaţiile de urgenţă: regimul de
protejare şi securitatea bunurilor”,
eveniment organizat, în perioada
28 - 30 septembrie, de Complexul

Muzeal Judeţean Neamţ, în parteneriat
cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Neamţ şi sub egida Consiliul Judeţean
Neamţ.

După cum informează conducerea
Complexului Muzeal Judeţean, simpo-
zionul va crea cadrul necesar discuţiilor

privind potenţialul resurselor culturale şi perspectivele valorificării lor de la
nivelul naţional la cel local. 

La realizarea acestui proiect sunt invitaţi să participe experţi în domeniul
managementului patrimoniului cultural din cadrul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale, Ministerului de Interne, Direcţiilor Judeţene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Universităţilor şi Muzeelor
din România.

Simpozionul va fi structurat pe următoarele ateliere: „Regulile de pro-
tejare a patrimoniului cultural”, „Instituţii responsabile de asigurarea secu-
rităţii bunurilor culturale”, „Situaţiile de urgenţă şi intervenţiile de salvare a
patrimoniului cultural” şi „Noi tendinţe în protejarea şi valorificarea moşte-
nirii culturale”.

Concursul Naţional de Creaţie Literară
„Ion Creangă”

Elevii nemţeni talentaţi la literatură sunt invitaţi să se înscrie la cea de-a
XII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Ion Creangă”,

P
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Moştenirea tehnocraţilor: MINCIUNĂ şi HARABABURĂ!
iindcă s-ar putea ca unii să interpreteze
prevederile Ordonanţei 2/2017 şi să sus-
ţină că nu ar intra şi personalul nedidactic
specific învăţământului. Sperăm ca acest
lucru să nu se întâmple şi în martie oame-
nii să-şi primească salariile mărite.

Mai doresc să menţionez, tot la acest
punct al discuţiei noastre, faptul că, înce-

pând cu 1 februarie, salariul minim garantat în
plată a crescut la 1.450 de lei. Deci exact aşa cum
este prevăzut în programul de guvernare. Desigur
că toate aceste măriri influenţează puterea de
cumpărare şi creşterea standardului de viaţă, şi
sperăm să avem o guvernare înţeleaptă care să ne
ajute să intrăm şi noi în rândul lumii. Deşi – şi
aici exprim un punct de vedere absolut personal
– se pare că unora nu le convine lucrul acesta, că
învăţământul ar trebui mereu pus la zid şi biciuit,
iar slujitorii şcolii ar trebui să trăiască sub limita
decenţei, pentru a fi umiliţi în continuare de cei
care mânuiesc bâta puterii.

– Ştiu că există probleme cu Contractul co-
lectiv de muncă. Cel vechi a expirat, cel nou nu
s-a născut, iar vidul acesta nu poate fi decât dău-
nător....

– Ultima dată când am vorbit despre acest
subiect precizam faptul că, deşi documentul a
fost semnat de fostul ministru, acesta a renunţat
pe ultima sută de metri să-l mai trimită la Minis-
terul Muncii pentru a fi înregistrat. În această si-
tuaţie, noi am încercat să negociem un nou

contract. Numai că, legea nu permite acest lucru
decât după aprobarea bugetului, fapt care s-a în-
tâmplat abia ieri. (N.R. Interviul a fost realizat pe
data de 17 februarie). Drept care au început să
apară problemele. Prima e legată de obţinerea
gradaţiilor de merit. Există o întreagă metodolo-
gie privind procedura de acordare a gradaţiilor,
pe baza unor criterii şi a unei competiţii. Şi în
această metodologie prima precizare face referire
la hotărârile Comisiei paritare privind detalierea
punctajelor din Fişele de evaluare care se întru-
nesc în vederea atribuirii gradaţiilor de merit.
Aici, de asemenea, se repartizează numărul de
gradaţii de merit pe discipline şi se stabileşte
punctajul minim de la care se poate obţine gra-
daţia, pe categorii de personal. Cum Comisiile
paritare aveau ca fundament legal Contractul co-
lectiv de muncă, iar acest act nu există, eram în
imposibilitatea de a demara procedura acordării
gradaţiilor în discuţie. Sigur că s-a alertat toată
lumea şi noi am alertat MENCS pentru elabora-
rea unei noi metodologii de acordare a gradaţii-
lor, chiar în absenţa sindicatelor din Comisia
paritară. Lucru care nu este nici democratic, nici
în ordine. Într-o altă variantă de rezolvare a pro-
blemei, s-a încercat să se înregistreze totuşi con-
tractul semnat de vechiul ministru. Numai că,
surpriză: din cele patru exemplare originale sem-
nate, nu s-a mai găsit nici unul. Mai mult, purtă-
toarea de cuvânt a ministrului a făcut o declaraţie
mincinoasă în care susţine că în mod sigur câte
un exemplar al contractului s-ar afla la preşedin-

ţii Hăncescu şi Nistor. Lucru neconfirmat de cei
doi, care au cerut să se demareze o anchetă în mi-
nister.

O informaţie de ultimă oră pe care o avem
arată că este posibil ca luni (N.R. 20 febr.) să
avem o nouă variantă a Contractului colectiv de
muncă, o variantă care ar putea fi şi semnată,
după cum ne încredinţează secretarul de stat
Liviu Marian Pop. În orice caz, văzând tergiver-
sarea bugetului, noi am avansat şi ideea repro-
gramării etapelor necesare acordării gradaţiilor
de merit. Eu nu ştiu ce se va întâmpla acum, pen-
tru că bugetul a fost aprobat, dar gândesc că
măcar prima etapă din procedura de acordare a
gradaţiilor trebuie dusă cu câteva zile mai încolo.
În orice caz, noi, la Neamţ, după ce am avut dis-
cuţii, am hotărât să ne întâlnim luni în comisie
paritară.

– Alte evenimente?
– În altă ordine de idei, vreau să semnalez

faptul că în urma dezbaterilor care au fost în Co-
legiul Naţional al Liderilor s-au conturat şi obiec-
tivele FSLI pentru anul 2017. Sigur că noi avem
obiectivele Sindicatelor din Învăţământ din jude-
ţul Neamţ, pe care le-am şi făcut publice în nu-
mărul anterior al revistei, dar ele se referă lucruri
care pot fi rezolvate la nivel teritorial. Obiecti-
vele Federaţiei însă sunt de interes naţional şi tre-
buie să le avem cu toţi în vedere, neîndeplinirea
lor afectându-ne pe fiecare dintre noi.

– Le vom publica imediat, ca să fim afectaţi
cât mai puţin. Mulţumesc pentru informaţii.

F

(urmare din pag. 1)

1. Întreprinderea demersurilor necesare pentru o salarizare
echitabilă a personalului din învăţământ, prin noua lege de salarizare uni-
tară.

2. Implicarea în elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale şi a
Legii privind Statutul personalului didactic.

3. Întreprinderea diligenţelor necesare pentru modificarea legislaţiei
în domeniul pensiilor, astfel încât stabilirea şi plata acestora pentru toate
categoriile să aibă la bază principiul contributivităţii la fondul de pensii.

4. Demararea demersurilor către cele două camere ale Parlamentului
României pentru ca să se adopte iniţiativele legilative promovate de par-
lamentari, la propunerea FSLI, respectiv: proiectul de Lege privind în-
vestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi
de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu în-
deplinirea atribuţiilor de serviciu; proiectul de Lege privind modificarea
şi completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care,
elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum
3 ani beneficiază de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şco-

lare; proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 69 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care se reglementează regimul juridic
al manualelor şcolare; proiectul de lege de modificare şi completare a
art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vederea rezolvării
problemelor existente în ceea ce priveşte pensionarea personalului didac-
tic; proiect de lege de modificare a art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei
naţionale, astfel încât reducerea normei didactice de predare cu 2 ore
săptămânal să nu fie condiţionată de încadrarea în bugetul aprobat.

5. Intervenirea, la nivelul factorilor decizionali, pentru a se asigura
plata drepturilor de natură salarială acordate personalului din învăţă-
mânt prin hotărâri judecătoreşti, inclusiv pentru plata sumelor reprezen-
tând dobânzi legale acordate de instanţele de judecată.

6. Continuarea acţiunii de debirocratizare a învăţământului preuni-
versitar.

7. Pregătirea Conferinţei Naţionale a F.S.L.I.

COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR

OBIECTIVELE  FEDERAŢIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL 2017



Eveniment

APOSTOLUL Pag. 3

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

veniment organizat de Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, în co-
laborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Mureş. 

Evenimentul se adresează elevilor din clasele II - XII, din ţară şi
din străinătate, care pot participa la oricare dintre cele două secţiuni
ale concursului, respectiv Creaţie literară şi Interpretare critică a unui
text poetic contemporan. Lucrările se vor expedia electronic până pe
data de 15 martie. Invitatul de onoare şi preşedintele juriului va fi scrii-

torul şi publicistul Nicolae Băciuţ din Târgu Mureş, membru al Uniunii Scrii-
torilor din România.

La secţiunea de Interpretare critică a unui text poetic contemporan (re-
zervată elevilor din clasele VIII- XII), concurenţii vor interpreta critic,
într-un eseu (fără restricţii legate de numărul de pagini), unul dintre textele
poetului contemporan Nicolae Băciuţ, selectat din volumul de versuri „Ra-
dical din doi”, apărut în 2017 la Editura Vatra Veche. Lucrările vor fi trimise
pe adresa de e-mail poeziile_lui_baciut@yahoo.com, până la data de 15
martie 2017. Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o antologie care
va fi trimisă electronic tuturor participanţilor. 

La ediţia de anul trecut a concursului au participat aproape 1700 de
lucrări din majoritatea judeţelor ţării, Capitală şi din Republica Mol-
dova. 

Părintele Justin Pârvu ar fi împlinit 98 de ani 
Pe data de 10 februarie s-au împlinit 98 de ani de la naşterea Părintelui

Justin Pârvu, marele duhovnic şi stareţ al Mănăstirii Petru-Vodă, supranu-
mit şi „apostolul neamului românesc”. Părintele Justin s-a născut în satul
Petru-Vodă, la 10 februarie 1919 şi la vârsta de 17 ani şi-a început viaţa
monahală la Mănăstirea Durău. În anul 1939, după ce a intrat în rândul că-
lugărilor, s-a înscris la Seminarul monahal de la Cernica, lângă Bucureşti.
În timpul războiului, între anii 1942-1944, a slujit ca preot militar pe fron-
tul de est, până la Odessa. După ce comuniştii au preluat conducerea ţării,
părintele a fost arestat pe motive politice şi condamnat la 12 ani de deten-
ţie, trecând prin închisorile de la Suceava, Văcăreşti, Jilava şi Aiud. 

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)

e

februarie 2017

Superlativele Culturale ale anului 2016
ctivităţii culturale şi proiectelor bibliote-
cilor publice. Acestora li s-au adăugat
domnul Vasile Asandei de la Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord – Est şi Preot
Valentin Tofan, protopop de Piatra-
Neamţ, pentru sprijinul acordat activităţii
culturale şi proiectelor bibliotecii publice. 

La capitolul managementul eveni-
mentelor culturale ale anului 2016 în judeţul
Neamţ, au fost premiaţi Carmen Elena Nastasă
(directorul Centrului pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Piatra-Neamţ), Iulian
Ghercă (directorul Complexului Muzeal
Neamţ), Liviu Timuş (directorul Teatrului Ti-
neretului Piatra-Neamţ), Viorel Cosma (Teatrul
Tineretului Piatra-Neamţ) şi Florentina Bu-
zenschi (pentru realizarea „Târgului meşterilor
populari” ediţia 2016). 

Domeniul Literatură: Constantin Munteanu
– OPERA OMNIA, Adrian G. Romila – pentru
volumul Mici schimbări în viaţă (Editura Char-
mides, 2016) şi Giuseppe Masavo – volumul de
poezie Muzică pentru pisici (Editura Limes,
2016). 

Arte plastice: Gheorghe Vadana (OPERA
OMNIA), Dumitru Bezem (OPERA OMNIA),
Ştefan Potop (pictură) şi Minodora Ursachi
pentru volumul Fenomenul artistic romaşcan
(Editura „Muşatinia”, 2016). 

Reviste pemiate: Antiteze – Cristian Li-
vescu, redactor şef, Conta – Emil Nicolae, re-
dactor şef şi Apostolul – Mircea Zaharia,
redactor şef. 

Muzică: Leonid Ceobanu (Liceul de Arte
„Victor Brauner” Piatra-Neamţ), Iulian Stoica
(Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-
Neamţ), Isidor Rusu (Liceul de Arte „Victor
Brauner” Piatra-Neamţ) şi Radu Oţel (Acade-
mia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca, Extensia Piatra- Neamţ). 

Teatru: Mircea Postelnicu (actor la Teatrul
Tineretului Piatra-Neamţ).

Muzelogie: Violeta Dinu (Muzeul de Artă
Piatra-Neamţ).

Distincţii speciale: Elena Florescu (pentru
albumul Arta populară a lemnului din judeţul
Neamţ), Mihai Floroaia (pentru volumul Inchi-
ziţia între mit şi realitate, Editura „Presa Uni-
versitară Clujeană”, Cluj-Napoca, 2016),
Constantin Boengiu (pentru promovarea cărţii

şi lecturii în comunitate), Violeta Moşu (jurna-
lism cultural), Vasile Pleşca (pentru promova-
rea colecţiilor particulare de artă), Lucian
Corneliu Agăleanu (realizarea Expoziţiei re-
trospective „Aurel Băeşu”) şi Club Sestry Pia-
tra Neamţ/ dl. Mihai Ganea (pentru iniţiativă
privată în cultură). (...)

Dintre profesorii colaboratori ai bibliotecii
au fost evidenţiaţi: prof. Maria Tudor, prof. dr.
Gianina Buruiană, prof. dr. Livioara Magdalena
Todiresi şi prof. Mihaela Dobrea de la Liceul
Tehnologic Economic Administrativ Piatra-
Neamt. Au urmat: prof. Vasile Diaconu şi prof.
Elena Costrachevi de la Colegiul National de
Informatică Piatra-Neamţ şi prof. Miluţa Cristal
de la Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-
Neamţ. 

„...Distincţiile sunt absolut simbolice, con-
siderăm însă că uneori este mai importantă re-
cunoştinţa comunităţii într-o lume ca a noastră
în care cultura este marginalizată, un fenomen
global de altfel. Evidenţiem câţiva bibliotecari,
câţiva primari care au sprijinit actul de cultură
în comunităţile lor, câteva reuşite artistice, vo-
luntari, persoane şi personalităţi care au spri-
jinit actul cultural vizibil în plan public.
Desigur că obiectivitatea are şi ea limitele ei,
aşa că nu pretindem că epuizăm subiectul, e po-
sibil să neîndreptăţim oameni şi evenimente re-
marcabile, dar ne străduim în perspectivă să
fim cât mai aproape de fenomenul cultural care
merită să fie promovat” a declarat coordonato-
rul evenimentului, Adrian Alui Gheorghe. 

Din juriul care a hotărât acordarea acestor
premii au făcut parte: Adrian Alui Gheorghe
(directorul Bibliotecii Judeţene „G. T. Kiri-
leanu”), Laurenţiu Dulamă (vicepreşedinte al
CJ Neamţ), Mihaela Mereuţă (şef serviciu),
Costache Agache (şef serviciu), Emil Nicolae
(scriitor), Virgil Cojocaru (metodist), Elena Co-
descu (şef birou), Dan Iacob (bibliotecar) şi Lu-
cian Tudorache (artist plastic).

Apreciem sincer şi felicităm implicarea Bi-
bliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ,
care şi-a dat tot interesul să organizeze un eve-
niment cultural de o asemenea anvergură, chiar
dacă a lipsit finanţarea din partea organismelor
abilitate, probabil pe motivul că anul electoral
a trecut şi va trebui aşteptat până la viitoarele
alegeri.

a

(urmare din pag. 1)



Arte şi Meserii

APOSTOLULPag. 4

upă 1990, părintele Justin s-a
întors la Mănăstirea Secu şi,
până în 1991, a fost preot şi
duhovnic la această mănăs-
tire. Doi ani mai târziu, el s-a
retras în sihăstrie, cu gândul
de a-şi petrece restul zilelor în
post şi rugăciune. În 1991, a

întemeiat Mănăstirea de la Petru-
Vodă. În anul 2000, părintele a ridi-
cat un schit de maici lângă
Mănăstirea Petru-Vodă, o casă de
educaţie pentru copii şi un azil pen-
tru bătrâni, iar trei ani mai târziu a
înfiinţat o publicaţie de învăţătură şi
atitudine ortodoxă, cu apariţie lunară, numită „Glasul Monahilor”.

Părintele Justin a încetat din viaţă pe 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de
ani, fiind înmormântat lângă biserica ridicată de el la Petru-Vodă. 

Japonezii asediază Muzeul de Istorie
şi Etnografie Târgu Neamţ

În prima parte a lunii februarie, Muzeul de Istorie şi Etnografie din
Târgu Neamţ l-a avut ca oaspete pe cercetătorul japonez dr. Masao Sem-
moto, de la „The Ancient Orient Museum” – Tokio. Arheologul japonez a
venit în România pentru a susţine o conferinţă ştiinţifică la Iaşi, dar şi pentru
a studia vestigiile preistorice aflate în colecţiile muzeelor din Moldova.

„Vizita domnului Semmoto face parte dintr-un stagiu de documentare
în România, prin care doreşte să studieze realităţile de la începuturile epocii
bronzului în spaţiul est-carpatic. Cercetătorul japonez este destul de fami-
liarizat cu preistoria zonei de sud-est a Europei, mai ales că a participat la
săpături arheologice şi în Bulgaria. Pentru noi este onorantă o astfel de vi-
zită şi confirmă faptul că o parte a patrimoniului arheologic descoperit în
ultimii ani prezintă interes şi pentru comunitatea ştiinţifică internaţională.
Pentru că subiectul cercetărilor sale îl reprezintă ceramica şnurată şi cea
decorată cu impresiuni, de la sfârşitul eneoliticului şi începuturile epocii
bronzului, am putut să-i punem la dispoziţie o serie de materiale descoperite

D
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Am ales România. Povestea mea, de Clotilde Armand
(Editura Humanitas, Bucureşti, 2016)

a început de decembrie 2016,
am aflat despre lansarea cărţii
semnate de Clotilde Armand
şi am participat la acest eve-
niment care a avut loc şi la
Piatra-Neamţ.

Distinsa autoare a mărtu-
risit că a luat hotărârea de a

scrie această carte în limba română,
gândind cu plăcere că oferă limbii
noastre „posibilitatea de a-şi lua re-
vanşa”, după ce foarte mulţi români
şi-au redactat operele lor în limba
franceză. Apoi, a mărturisit că mul-
ţumeşte soţului, care „a crescut-o ca
româncă, întregindu-i astfel perso-
nalitatea” (pag. 7), evocând anii stu-
diilor la M. I. T. din Boston –
S.U.A. Am aflat astfel că la Massa-
chusetts Institute of Technology din
Boston, alături de studenţi de dife-
rite naţionalităţi (majoritatea cu me-
dalii de aur de la Olimpiadele
internaţionale de matematică) erau
şi tineri români, între care şi viitorul
său soţ, care au făcut-o să descopere
interesanta lume a europenilor din
est.

Cu o sinceritate cuceritoare, au-
toarea vorbeşte în cartea sa despre
momentele semnificative din evolu-
ţia acestui cuplu de tineri superior
dotaţi intelectual şi care, la termina-
rea studiilor, puteau să evolueze
strălucit, oriunde în lume, dar au
ales România. Încă de la prima vi-
zită în ţara noastră, încântată de fru-
museţile ei şi de căldura cu care a
fost primită, îşi dă seama că va de-
veni alături de soţul ei, Sergiu Mo-
roianu, o adevărată româncă.
Desigur, cu o legitimă mândrie, este
evocată Franţa şi familia sa franceză
„cu o istorie de cel puţin cinci sute
de ani”, prezentată în carte, inclusiv
cu ilustraţii şi cu referiri la generaţii
succesive, dar şi noua sa familie din
România, care a primit-o cu deose-
bită admiraţie şi căldură.

Pe tot parcursul cărţii, găsim
foarte interesante detalii despre pre-

gătirea acestor tineri de înaltă cali-
ficare, despre şansele lor de a fi an-
gajaţi la firme importante din lume
(autoarea însăşi, avea un post de
analist la firma Sabre), dar ea şi Ser-
giu au renunţat la toate aceste per-
spective, Clotilde mărturisind că
dragostea şi admiraţia pentru cel
ales pentru a-i fi soţ au făcut-o să ia
această hotărâre. Sunt, în conti-
nuare, pagini impresionante, cu
mărturisiri detaliate despre viaţa de
familie aici, în România (naşterile
celor şase copii, pierderea a doi din-
tre ei, eforturile pentru cumpărarea
unei case, necesitatea de a se stabili
temporar la Hamburg, pentru al doi-
lea postdoctorat al lui Sergiu şi va-
canţele la părinţii Clotildei). Cu
mândrie ea vorbeşte şi despre pro-
priile realizări din perioada şederii
în străinătate, când a contribuit la
proiectul gigantic A 380, avion care
poate transporta 850 pasageri şi par-
curge 15.400 km fără escală, spu-
nând „Înveţi foarte multe lucrând
pentru un proiect industrial de o am-
ploare excepţională, unul dintre cele
mai mari din lume. În primul rând,
înveţi că ai nevoie de cunoştinţe
care sunt răspândite pe tot mapa-
mondul. Ai nevoie de inteligenţa
colectivă care există la nivel mon-
dial. (...) Exact cum o echipă de
doctori are nevoie de specialişti din
toate domeniile pentru a salva o per-
soană grav bolnavă, fiindcă nici un
doctor nu poate să aibă cunoştinţe
de vârf în toate specialităţile, tot aşa
ai nevoie de echipe şi expertize din
mai multe ţări, pentru marile pro-
iecte.” (pag, 96). 

Urmează rememorări din mo-
mentul întoarcerii în România
(2005), când, mărturiseşte autoarea,
sintetizarea acestor experienţe i-au
fost de mare folos. Între primele
sale misiuni a fost „să prezint acest
tip de project management la Uzina
de Construcţii şi Motoare Reşiţa”
(pag. 99), trebuind să explice echi-

pei de midlle management, nivelul
mediu de conducere şi cum se ges -
tionează proiectele industriale com-
plexe. Deşi, la întoarcerea cu
bucurie în România, ar fi avut posi-

bilitatea să lucreze tot la Dacia-Re-
nault, la Piteşti, aşa cum Sergiu şi-a
reluat postul de cercetător la Insti-
tutul de Matematică al Academiei
Române, Clotilde se angajează la
Distrigaz Sud Reţele şi un subcapi-
tol din carte se intitulează, sugestiv,
Lupta împotriva corupţiei din Dis-
trigaz Sud. În paginile cărţii sunt
multe detalii interesante despre
această luptă, care a costat mulţi
bani risipiţi şi a durat mult timp, des-
pre neplăcerile din cartierul în care
locuieşte (şanţurile săpate de Apa-
nova, case din vecinătate neîngrijite,
maşini parcate şi staţionate neregu-
lamentar ore în şir, mulţimea câini-
lor vagabonzi), despre eforturile
pen tru a renova casa cumpărată, de-
oarece avea o deosebită concepţie ar-
hitecturală şi merita acest efort ş. a.

Cu o educaţie aleasă, cu un
simţ estetic desăvârşit şi cu principii
morale sănătoase, autoarea sur-

prinde şi comentează cu obiectivi-
tate atât părţile bune ale societăţii
româneşti, dar şi cele discutabile, pe
care, venind dintr-o lume străină
nouă, ea le observă şi le semnalează
sincer, recunoscând că a ajuns să
facă şi anumite concesii (meditaţiile
particulare pentru copii, excesiva
preocupare pentru modă ş. a.).

Este evident însă în carte că, în
tot ceea ce a întreprins Clotilde Ar-
mand, a acordat o atenţie deosebită
educării şi formării copiilor săi, pe
care i-a crescut ca adevăraţi români,
din respect şi în memoria mamei so-
ţului său, distinsa profesoară de ma-
tematică, Adelina Georgescu,
intelectuală cu înalte principii mo-
rale, care prin Matematică şi-a ser-
vit foarte bine ţara. (...) „Vrem
pentru copiii noştri să simtă identi-
tatea lor de bucureşteni şi de ro-
mâni, nu credem în ideea de
cetăţeni ai lumii” (pag. 193).

Sintetizând cele de mai sus,
trebuie să mărturisesc, în înche-
iere, că e fermecătoare această
carte şi că cititorul e cucerit nu
numai de sinceritatea confesiuni-
lor autoarei, ci şi de bogăţia de
idei, dar mai ales de respectul pen-
tru instituţia familiei, pentru ma-
rile valori morale şi patriotice de
care societatea noastră contempo-
rană are atâta nevoie.

Am ţinut să fac cunoscută citi-
torilor mărturisirea sinceră a impre-
siilor mele despre această carte
gândindu-mă cât de necesare pot fi,
în discuţiile cu elevii sau cu părinţii
acestora, pagini ca acelea la care
m-am referit. Îi mulţumesc deci cu
recunoştinţă autoarei pentru prilejul
pe care mi l-a dat, de a putea reco-
manda şi altora această amplă, sin-
ceră şi emoţionantă confesiune, cu
deosebite valenţe instructiv-educa-
tive, mai ales pentru societatea şi
lumea zilelor noastre.

Coralia-Letiţia BUNGHEZ

L

O carte care merită
a fi citită:
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hiar în zona
o r a ş u l u i
T â r g u
Neamţ”, a de-
clarat dr. Va-
sile Diaconu,
muzeograf -
arheolog la

Muzeul de Istorie şi
Etnografie Târgu
Neamţ.

De altfel, vizita
cercetătorului japo-
nez nu este una sin-
gulară, anul trecut
un alt cercetător ja-
ponez, Takamune Kawashima, de la Universitatea Yamaguchi a venit la
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Târgu Neamţ pentru a se documenta în
legătură cu exploatările preistorice de apă sărată.

Războaiele daco‐romane, ilustrate în machete 
Muzeul de Istorie şi Arheologie găzduieşte, până la sfârşitul lunii martie,

expoziţia temporară „Ciocnirea civilizaţiilor. Războaiele daco-romane ilus-
trate în machete”. Evenimentul este rezultatul colaborării dintre Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ (prin Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ
şi Muzeul de Istorie Roman) şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, la ver-
nisajul expoziţiei organizat pe data de 9 februarie participând reenactori de
la Alba Iulia (Garda Apulum) şi Iaşi (Asociaţia Culturală Geto-Dacii din
Moldova). 

Expoziţia cuprinde un număr de zece diorame, realizate la scara 1:72,
ce ilustrează scene din Războaiele daco-romane inspirate din basoreliefurile
Columnei lui Traian şi din cele 54 de metope ale monumentului Tropaeum
Traiani de la Adamclisi. 

Partea de modelism a expoziţiei este completată cu un segment consis-
tent de materiale arheologice provenite din cetatea dacică de la Brad (co-
muna Negri, jud. Bacău), cunoscută în antichitate sub numele de Zargidava,
aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Roman.

c
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l O pledoarie pentru
estomparea şi dispariţia
crispărilor naţionaliste

şi exclusiviste

emnalăm pe această cale,
apariţia celei de a treia ediţii
a lucrării Istoria Transilva-
niei, sub egida Academiei
Române, Centrul de Studii
Transilvane, la Editura Epis-
copiei Devei şi Hunedoarei,
Deva, 2016. 

Coordonate de Ioan-Aurel Pop,
Thomas Nägler şi Magyari András,
cele trei volume ale lucrării, abor-
dează, dintr-o perspectivă obiectivă,
elementele esenţiale de istoriografie
transilvană pe o perioadă destul de
mare, mai exact din preistorie până
în anii 1918-1920. Astfel, monu-
mentala lucrare sintetizează cerce-
tările recente valorizând sursele
descoperite şi publicate în ultimele
decenii, aducând la zi interpretările
privitoare la trecutul Transilvaniei.

Probabil că o nouă istorie a
Transilvaniei i-ar surprinde pe unii,
în timp ce pentru alţii aceasta ar re-
prezenta un eveniment absolut firesc
în contextul actual, ţinând cont de
faptul că istoria se scrie şi rescrie în
permanenţă, având în vedere faptul
că nu există nici un subiect epuizat,
deoarece izvoarele de cercetare se
înmulţesc şi apar noi posibilităţi de
interpretare şi înţelegere a realităţii. 

Lucrarea reprezintă rezultatul
unui mare efort colectiv, propunând
o abordare a trecutului din perspec-
tiva tuturor comunităţilor etnice şi
confesionale care au existat pe teri-
toriul transilvan. 

În cuprinsul celor trei volume
întâlnim studii ale unor personalităţi
marcante în domeniu: Grigor P.
Pop, Mihai Rotea, Ioan Glodariu,
Mihai Bărbulescu, Ioan-Aurel Pop,

Susana Andea, Thomas Nägler,
Szegedi Edit, Ovidiu Augustin
Ghitta, Magyari András, Doru Ra-
dosav, Kovács András, Nicolae
Bocşan, Ioan Bolovan, Ladislau
Gyémánt, Marius Porumb, Rudolf
Gräf, Rüsz-Fogarasi Enikő, Călin
Felezeu etc. 

Primul volum cuprinde istoria
regiunii din timpurile preistorice
până în anul 1541 (când a avut loc
transformarea Transilvaniei în prin-
cipat autonom sub suzeranitate oto-
mană), volumul al II-lea abordează
istoria Transilvaniei de la 1541 până
la anii 1699-1711, când Transilvania
e recunoscută ca provincie a Impe-
riului Habsburgic, iar cel de-al III-
lea volum tratează perioada cuprinsă
în intervalul 1711 şi 1918-1920,
când Transilvania devine parte inte-
grantă a Regatului României.

Studierea istoriei Transilvaniei
este dificilă din mai multe motive:
individualitatea geografică, entita-
tea istorică, etnică şi confesională la
care se adaugă existenţa unor „isto-
rii paralele” generate de factorii po-
litici şi militari etc.

De diferite naţionalităţi, autorii
s-au străduit şi au reuşit să reflecte
sine ira et studio trecutul tuturor lo-
cuitorilor Transilvaniei. Astfel, astăzi,
în contextul redimensionării Europei
sub aspect instituţional, volumele de
faţă contribuie la estomparea sau
chiar la dispariţia crispărilor naţiona-
liste şi exclusiviste.

Totalizând peste 1500 de pa-
gini, cu anexe şi hărţi aferente, cele
trei volume constituie o reală sursă
de documentare amănunţită asupra
istoriei Transilvaniei, fiind un bun
instrument de lucru atât pentru spe-
cialişti, cât şi pentru persoanele dor-
nice să afle noutăţi despre subiectul
abordat.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Semnal editorial
Leonard Rotaru:

Amprente
cincea carte a profesorului

Leonard Rotaru (A semnat
prefaţa mai multor cărţi şi a
scris, în colaborare sau in-
dividual, volumele: „No-
ţiuni şi exerciţii de limba
română”, în colaborare cu
Viorica Teleman şi Maria

Jipa Popa, Editura Alfa, 2006,
„Biserica Buna Vestire, Dărmă-
neşti, Piatra Neamţ”, în colaborare
cu preotul Dumitru Pantalon, Edi-
tura Conta, Piatra Neamţ, 2006,
„Dincolo de orice, rămâne nădej-
dea” – eseuri despre şcoală şi edu-
caţie, Editura Conta, Piatra
Neamţ, 2011 şi „Cartea ca o po-
veste de dragoste” – eseuri şi po-
vestiri, Editura Tipo Moldova,
Iaşi, 2013.) intitulată „AM-
PRENTE” a apărut la Editura
„Conta” din Piatra-Neamţ în 2016
şi, după cum citim pe copertă,
conţine „povestiri scrise la per-
soana l”, fapt demonstrat şi de
conţinutul celor 11 texte, arătând
că autorul stăpâneşte, pe lângă ta-
lentul de narator, şi tehnica alcă-
tuirii unor astfel de specii literare
considerate „piatra de încercare”
pentru orice scriitor.

După o dedicaţie, câteva rân-
duri referitoare la numele său (un
text scurt, o adaptare după Al. Las-
carov-Moldovanu) şi un „cuvânt
înainte” prin care autorul îşi justi-
fică publicarea acestei cărţi, ur-
mează cele unsprezece texte ce
alcătuiesc această carte, deloc în-
tâmplător paginate.

Povestirile sunt jaloane ale
evoluţiei existenţei personajului
principal – eul narator, un alter
ego al autorului – în aventura fiin-
ţei umane de la naştere şi până la
vârsta deplinei maturităţi. În pri-
mul text (Costum nou de Paşti)

sunt relatate, ca într-un scenariu
cinematografic, întâmplări din pe-
rioada prunciei când copilul în-
cepe să intre în diferite relaţii cu
vieţuitoarele din ograda casei pă-
rinteşti. Apoi universul cunoaşterii
se lărgeşte treptat prin: drumul pe
care-l face la o moară dintr-un sat
apropiat (La moara de apă), par-
ticiparea la bâlciul anual de la
Bacău (La bâlci) şi petrecerea
unei vacanţe de vară la bunici
(Greva foamei).

Cea mai mare parte a cărţii
conţine naraţiuni în care este rela-
tată perioada şcolarizării de după
clasele primare: anii petrecuţi în
internatul Şcolii pedagogice de în-
văţători (La internat) şi studiile
universitare, care contribuie la for-
marea deplină a personalităţii
umane, din punct de vedere inte-
lectual. 

Pentru a creiona însă desăvâr-
şirea per-
sonalităţii
eroului, au-
torul intro-
duce şi un
text în care
prezintă o
experienţă
inedită, cu
care tinerii
de astăzi
nu se mai

întâlnesc, efectuarea stagiului mi-
litar (Valiza cu cărţi).

Cartea nu ar fi fost completă
dacă parcursul acestei existenţe
umane nu ar fi ajuns şi la vârsta se-
nectuţii, când omului, de regulă, îi
este dat să se bucure de proprii
copii şi nepoţi (Pomul de Crăciun).

Textul din final (Amprente)
este de fapt concluzia cu care Leo-
nard Rotaru îşi încheie această
carte scrisă într-o limbă română
fără greşeală şi după toate regulile
pe care le stabileşte teoria literatu-
rii când se referă la modalităţile de
alcătuire a prozei scurte.

Prof. Constantin TOMŞA

A

Istoria Transilvaniei
sub o viziune unitară

S
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secţiune specială intitulată „Original şi copie” prezintă vase specifice
lumii romane care au fost imitate de meşterii olari geto-daci. Pe lângă
acestea, se remarcă şi obiectele de import romane, precum fibule,
aplice, ornamente pentru care de paradă, brăţări şi artefacte de os. De-
osebit de spectaculoase sunt piesele de metal din sfera militară – vâr-
furi de suliţă, vârfuri de săgeată, elemente de ranforsare a scutului şi
lame de cuţit.

Spectacole de teatru
susţinute de elevii Şcolii Populare de Arte
Micii actori ai Clasei de Actorie a Şcolii Populare de Arte Piatra Neamţ

au ieşit la rampă, pentru prima dată anul acesta, în cadrul Zilelor Clasei de
Actorie, eveniment organizat, în perioada 13 - 14 februarie, de Centrul pentru
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. 

Elevii îndrumaţi de actriţa Maria Hibovski au susţinut, pe data de 13 fe-

bruarie, la sala „Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean Neamţ, spectacolele
„Cântecul prieteniei”, după „Muzicanţii din Bremen” – un basm al fraţilor
Jacob şi Wilhelm Grimm, având în distribuţie şi elevi ai claselor I de la
Şcoala nr. 6 „Daniela Cuciuc” (învăţătoare Liliana Filipov şi Carmen Nohai)
– şi „Clovnul salvator”, după „Oraşul fără iubire”, de Lev Ustinov. Ambele
piese sunt puse în scenă de actriţa Maria Hibovski. În sală s-au aflat, ca spec-
tatori, elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”
şi ai Şcolii Gimnaziale nr. 11 din Piatra Neamţ. Spectacolul a fost repetat a
doua zi, pe scena Căminului Cultural din Taşca, la eveniment fiind invitaţi
elevii întregii comune.

La Roman, „Frumuseţi din adâncurile pământului”
Misterele din adâncurile pământului sunt scoase la lumină, la Muzeul

de Ştiinţe Naturale din Roman, în cadrul unei noi expoziţii temporare, inau-
gurată pe data de 1 februarie.

Expoziţia „Frumuseţi din adâncurile pământului”, realizată cu piese de
colecţie din patrimoniul instituţiei, se doreşte a fi o prezentare primară a
ramurilor geologiei care oferă cele mai spectaculoase mărturii: mineralogia,

O
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*
unt, aşa cum îmi place să spun,
un scriitoring şi ţin, la 62 de
ani, la acest eclectism: eseist,
traducător, cronicar, om de
media, critic literar.

N-am să ţin o conferinţă,
termenul este pretenţios, ci
vreau să vă transmit câteva

gânduri, câteva îndoieli legate de
tema aleasă. Anul trecut, când s-a
lansat, la Institutul Spaniol, cartea
Dialoguri de duminică semnată de
Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu, re-
zultat al emisiunii săptămânale pe
care au făcut-o la TVR, un tânăr din
sală a întrebat dacă este o carte de fi-
losofie, pentru că acolo se vorbeşte
despre viaţă, moarte, prietenie, cre-
dinţă, filosofie, religie. Atât Pleşu cât
şi Liiceanu au fost mefienţi în a o
numi carte de filosofie, dar eu am
vrut să ridic mâna şi să spun că este
o carte de filosofie în măsura în care
este o carte de iubire de înţelepciune.

Într-o epocă în care ni se spune
că filosofia a murit odată cu Nietzs-
che, Cioran şi Heidegger, că a murit,
cu alte cuvinte, în sensul ei tradiţio-
nal, cred că iubirea de înţelepciune
poate fi filosofia zilei de azi.

*
Am observat că termenul de în-

ţelepciune este astăzi demodat, pro-
hibit. Îmi amintesc faptul că, tânăr
fiind, la o seară cu prietenii, la un ce-
naclu de apartament, ne-am întrebat
care este cel mai important pasaj din
Luceafărul lui Eminescu. Până la
urmă, având 20 de ani şi o foame de
guru, de mentor, o foame de exemple
care să ne formeze, să ne dea grundul
fiinţei noastre gânditoare, m-am gân-
dit la acel raport despre care istoria
literară mică spune că era între Ma-
iorescu şi Eminescu: Căci tu, Hype-
rion, rămâi/ Oriunde ai apune…/
Cere-mi cuvântul meu dintâi, Să-ţi
dau înţelepciune?

Pentru mine această vorbă – Să-ţi
dau înţelepciune? – neavând un
anume înţeles atunci, la 18-20 de ani,
m-a fascinat pentru că m-am întrebat
care e Cuvântul dintâi, Logosul, care
era misterul Fiinţei, şi ce înseamnă a

fi înţelept, ce înseamnă înţelepciune?
În timpul liturghiei auzi mereu: înţe-
lepciune, înţelepciune…sau la Athos:
sophia, sophia…!

*
M-am întrebat ce mai înseamnă

înţelepciunea astăzi. Cultura, s-a
spus, este dresorul care îmblânzeşte
fiara din noi. Dar suntem născuţi aşa,
fiare, sau devenim aşa? Mi-am dat
seama că astăzi nu mai ştie aproape

nimeni ce este înţelepciunea, în sen-
sul ei originar, de sophia. Asta pentru
că trăim în postmodernitate, peste tot
în lume fiind acum o mişcare de şu-
brezire a valorilor tradiţionale: bise-
rica, familia, şcoala. Trăim într-o
lume de tip ikea, ori eu am alergie la
minimalismul de la ikea, care dezi-
dentifică; oriunde te duci în lume
aceleaşi linii, aceleaşi forme, aceleaşi
unghiuri. Eu am crescut în cultul ca-
napelelor de piele, pe care le vedeam
la televizor, cu gheare de leu.

*
Astăzi se cultivă minimalismul;

minimalismul în proză – proza scurtă
–, nimeni nu mai vrea să construiască
romane, să scrie ode, iar în lume este
tot mai prezent prefixul dez: dez-
membrare, destrămare, decreştinare,
desfigurare, decelebrare, dezumani-
zare. Aproape nimeni nu mai cultivă
prefixul re: renaştere, reumanizare,
recoagulare. Toată lumea vrea să dis-
trugă, să desfigureze, să taie. Este o
ură îndreptată împotriva temeiniciei,
duratei, solidităţii şi mai este, în
schimb, un cult al nemerniciei şi al
anarhiei, care copleşeşte lumea. Dar

tot acest curent ţine, cred, de cultul
relativităţii: se relativizează, se pul-
verizează. Înlăuntrul nostru nu mai
există pofta construcţiei, acea manie
care-l făcea pe Eminescu, la 19 ani,
să se viseze un om în stare să înghită,
prin cunoaştere, tot universul.

*
Mi-au cerut tinerii liste de lec-

tură, cărţi de înţelepciune şi am ajuns
la stoicism: aveţi Marcus Aurelius

editat, le-am spus, aveţi Manualul lui
Epictet, mergeţi la stoici şi veţi în-
văţa virtutea. Dacă ştii să ai o şcoală
de bună resemnare, semnul înţelep-
ciunii fiind să vezi întregul, atunci,
deşi eşti tânăr, înveţi să cultivi con-
juncţia. Din păcate, toţi călătorii stră-
ini, care au trecut pe la noi în ultimii
400 de ani, vorbesc de dezbinarea ro-
mânească. Nici acum, la 100 de ani
de la Marea Unire, n-am reuşit să
desăvârşim osmoza dintre cele trei
provincii. Ori la stoici există această
bună împăcare, pe care trebuie să o
deprindem şi noi.

Am fost întrebat care este roma-
nul vieţii mele şi am răspuns că, de
la 30 de ani, cartea preferată este Me-
moriile lui Hadrian, de Marguerite
Yourcenar, o carte de înţelepciune şi
bună resemnare. Dar o resemnare
care nu înseamnă blazare ci bună mă-
sură în toate. Aveam, pentru astăzi,
un plan de conferinţă, în care îmi no-
tasem 12 forme de înţelepciune pen-
tru prezent, dar nu m-am ţinut de ea.
Revin la stoici şi la stoicismul târziu,
la Marcus Aurelius, pentru că ei ne
invită să vedem întregul. Dar noi, as-

tăzi, vedem părţile: când, de exem-
plu, ni se prezintă o criză în Grecia,
puţini analizează interesul rus acolo,
sau pe cel american, spre a încerca să
înţeleagă întregul. Totul ni se pre-
zintă fragmentar, pe bucăţi.

*
Dar mă întorc la tineri. Primul

decoct de înţelepciune din lume, le-
am spus, îl aveţi în Biblie (Ecleziast,
Iov şi Psaltire), apoi, al doilea, în
stoicism şi dacă mai ştii să extragi
din piesele lui Shakespeare toată în-
ţelepciunea, ce poate fi comparată
chiar cu aceea a Bibliei, ajungi la
acea bună resemnare care, repet, nu
e blazate ci înţelegere a lumii în mă-
sura ei, în întregul ei, în curgerea ei.

*
Omul trebuie să înveţe să vadă în

cele cinci simţuri nu numai portiţele
pe care intră ispitele diavolului, ci şi
calea de a gusta Împărăţia lui Dumne-
zeu. Când ajungi să faci o armonie a
contrariilor, ajungi să împaci susul cu
josul şi dreapta cu stânga şi, atunci,
am ajuns să spun că semnul suprem al
înţelepciunii este semnul crucii, care
împacă verticala cu orizontala. Uşor
de spus, dar greu de făcut.

*
N-am vrut, aşa cum am precizat

de la începutul întâlnirii noastre, să
ţin o conferinţă, dar am vrut să vă
provoc la o meditaţie pe tema înţe-
lepciunii, să vă spun că în lumea de
astăzi putem năzui să împăcăm con-
trariile, putem, cu alte cuvinte, să nă-
zuim a fi înţelepţi.

Şi încă ceva: înţelepciunea nu
toarnă plumb în aripile celor tineri,
cum au încercat să-mi atragă unii
atenţia, iar cea mai frumoasă expre-
sie a înţelepciunii în literatura ro-
mână este cuprinsă în Glossa lui
Mihai Eminescu. Citiţi-o, recitiţi-o şi
meditaţi la versurile ei.

Dan C. MIHĂILESCU

(N.R.: Fragmente din conferinţa
susţinută în cadrul „Antologiei Scrii-
torilor Români Contemporani”, la
Biblioteca „G.T. Kirileanu‟, Piatra
Neamţ, 25 octombrie 2016)
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Ce rost/ rosturi
mai are

în]elepciunea?
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entru eşantioanele minerale şi paleontologia, pentru fosile.
„Majoritatea pieselor provin din zona minieră Baia Mare şi zona

Brad, acestora adăugându-li-se piese mineralogice de referinţă din
Brazilia, India, China şi Peru, pentru a acoperi pe cât posibil marea
diversitate a lumii minerale. În completarea expoziţiei cu fosile sunt
prezentate două eşantioane deosebit de atractive şi edificatoare de
amoniţi şi trilobiţi. Atrage atenţia meteoritul găsit în Siberia, în urma
unor expediţii de căutare în zone cu potenţial”, spun organizatorii ex-

poziţiei.
Piesele sunt expuse în vitrine pe criteriul estetic, impresionând prin ra-

ritatea şi frumuseţea lor.
Expoziţia de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Roman poate fi vizitată

până la sfârşitul lunii martie. 

Micii meşteri târgnemţeni reimaginează istoria
Micii meşteri târgnemţeni, elevi ai clasei de modelaj lut din cadrul Şcolii

Populare de Arte, au realizat o Horă a Unirii din mici figurine de lut întru-
chipând ţăranii humuleşteni de altădată.

„Ne-am propus să marcăm în felul nostru ziua de 24 ianuarie lucrând
omuleţi din lut prinşi într-o horă simbolică. Am lucrat figurinele în timp, dar
am învăţat şi un pic de istorie. Informaţiile seci le-am completat cu istorioare
despre semnificaţia acestei zile, încercând să le insuflu celor mici sentimen-
tul patriotismului. Am vorbit cu ei nu doar despre Unirea Principatelor, ci şi
despre unirea dintre oameni, explicându-le că unire înseamnă şi să fie gene-
roşi, altruişti, darnici cu cei din jurul lor”, ne-a spus Ionela Lungu.

Fost profesor la Şcoala de Arte şi Meserii din Vânători, apoi la Clubul
Copiilor din Târgu Neamţ, artizanul nemţean îi iniţiază pe cei mici în tainele
meşteşugului său inedit şi în cadrul diferitelor ateliere sau tabere de creaţie,
cum ar fi Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă”, organizată de Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti sau Tabăra de Creaţie Populară „Micii
meşteri din Copou”, organizată Asociaţia „ART – Meşteşugurile Prutului”. 

De altfel, întoarcerea la izvorul tradiţiilor reprezintă şi o cheie pentru
păstrarea unităţii naţionale, aşa cum remarca pr. prof. Dumitru Stăniloae:
„Eu cred că ţăranul este cel mai nobil om din poporul nostru, ţărănimea este
cea mai nobilă. Prea ne-am lăsat aşa dispreţuiţi, socotind că alte clase sunt
superioare. Ţărănimea a desăvârşit arta noastră. A păstrat datinile noastre
minunate, a păstrat unitatea noastră”.
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Proiect de includere în Lista
Patrimoniului Mondial

UNESCO a Complexului
Cultural Precucuteni -Ariuşd-

Cucuteni- Trypillia

a jumătatea lunii februarie directorul
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ,
dr. Iulian Ghercă, a participat la Su-
ceava la o serie de discuţii ample cu
privire la implementarea unui proiect
prin care se intenţionează introducerea
în lista UNESCO a civilizaţiei Precu-
cuteni-Ariuşd-Cucuteni-Tripolie. Mu-

zeul Bucovinei şi-a asumat rolul de gazdă
pentru întâlnirile de lucru pe această temă a
specialiştilor din România şi Ucraina. 

La întâlnirile de la Muzeul Bucovinei din
Suceava au fost prezenţi specialişti din Ro-
mânia, iar din Ucraina specialişti din cadrul
ICOMOS Ucraina, de la Institutul de Ocrotire
a Patrimoniului Ucraina, din partea Fondului
caritative TARUTA Kiev, Serviciului Arheo-
logie al Regiunii Cernăuţi, Muzeului de Artă
Cernăuţi.

Deoarece pentru îndeplinirea acestui de-
mers trebuie îndeplinite mai multe etape,
această întrunirea a avut drept unic scop în-
tocmirea unei scrisori de intenţie către Insti-
tutul National al Patrimoniului, care va ajunge
apoi la UNESCO, acolo unde vor începe pro-
cedurile specifice. Iniţiatorii demersului con-
sideră că în lista Patrimoniului Mondial ar
trebui să se regăsească creaţiile materiale (ce-
ramica, plastica, podoabele, inventarul din
piatră, os sau metal, fiecare cu tehnicile pro-
prii de realizare, introducerea unor situri ne-
fiind relevantă pentru momentul actual
(număr scăzut al investigaţiilor arheologice
raportat la numărul deosebit de mare al situ-
rilor deja cunoscute) întrucât aceasta ar pre-
supune epuizarea siturilor din punct de vedere
arheologic şi cercetarea lor exhaustivă. 

Includerea pe lista UNESCO ar avea ca
efecte protejarea patrimoniului specific aces-
tui complex cultural şi protejarea siturilor
unde au loc cercetări. Includerea reprezintă
totodată o mai bună vizibilitate pentru admi-
nistratorii vestigiilor provenind din arealul
acestui complex cultural, ceea ce ar conduce
şi la creşterea potenţialului turistic al zonei.

Dr. Dorin NICOLA

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ –
impact major în viaţa cetăţii

ndiscutabil, evoluţia şi afirmarea institu-
ţiilor muzeale din judeţul Neamţ sunt
strâns legate de specificul şi nevoile cul-
turale ale acestui ţinut, remarcat de mult
timp prin patrimoniul său istoric, artistic,
etnografic, memorialistic şi ştiinţific, dar
şi de activitatea desfăşurată de colectivele

de specialişti care deservesc muzeele nemţene,
centre culturale, creatoare şi animatoare ale mu-
zeografiei, pentru beneficiarii din mediile urban
şi rural, deopotrivă. 

Pentru anul 2016, raportat la anul 2015, la
nivelul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ,
cifra de beneficiari culturali estimată (230.000)
a fost depăşită (334.228) din cel puţin două mo-
tive: includerea în calendar a unor noi acţiuni
cultural-ştiinţifice pentru publicul larg şi extin-
derea programului de vizitare. La această evo-
luţie au contribuit: 

* creşterea numărului de proiecte şi acţiuni
de pedagogie muzeală la Muzeul de Istorie şi
Arheologie Piatra Neamţ şi Muzeul de Istorie
Roman;

* realizarea expoziţiei permanente la Curtea
Domnească Piatra-Neamţ (Pivniţa II);

* realizarea expoziţiei permanente a Mu-
zeului de Ştiinţele Naturii Roman (parter);

* creşterea numărului de materiale de pro-
movare, inclusiv a celor gratuite pentru publicul
larg;

* organizarea unor expoziţii cu mare im-
pact la public (Călimări de epocă, 22 ianuarie
- 4 martie la MIAPN; Arta vânătorii, 11 martie
- 22 mai la MIAPN; Poftiţi la şezătoare... acasă
la Ion Creangă (ediţia a II-a), 18 mai la
MMICH; Conferinţa Naţională a Comisiei de
Istorie a Oraşelor din România, 19 - 21 mai la
MIAPN; Ziua internaţională a Muzeelor şi
Noaptea muzeelor, 18 mai; Festivalul de artă
populară „Lada cu zestre”, ediţia a XI-a, 27-
29 mai; Lumea LEGO, 1-30 iunie la MIAPN;
Performanţe ale sportului nemţean, 13 iulie -
5 august la MIAPN; Universul păpuşilor de
porţelan (24 august - 9 octombrie), la MIAPN;
Victor Brauner – 50 de ani de la moarte, 24
iunie, MAPN; Zilele Cetăţii Neamţ: expoziţii,
concerte, 1-3 iulie la MCN; Sarea-ingredient,

aliment, medicament, 8 septembrie - 25 nov. la
MIETN; Aurul şi argintul antic al României,
21 septembrie - 30 octombrie la MAPN; Coloc-
viu, Cercetări interdisciplinare asupra Cultu-
rii Cucuteni, 4-9 dec la MAECPN; 100 de ani
de la intrarea României în Primul Război
Mondial, octombrie la MIAPN; Zilele Ion
Creangă, ediţia a XLVII-a, 9-11 dec. la
MMICH; Târgul de Crăciun, dec. 2016 - ian.
2017);

* diversificarea serviciilor culturale;
* valorificarea potenţialului de vizitare a

muzeelor din cadrul Complexului Muzeal Ju-
deţean Neamţ prin intermediul actorilor de au-
dienţă locală (site, mass-media, publicaţii de
specialitate), naţională (site, media, publicaţii
de specialitate) şi internaţională (site, media,
publicaţii de specialitate). 

Amenajarea de noi spaţii expoziţionale a
dus la: creşterea atractivităţii unităţilor muzeale,
diversificarea serviciilor culturale şi punerea în
valoare a patrimoniului existent. Toate eveni-
mentele organizate în cadrul instituţiei s-au bu-
curat de o creştere a beneficiarilor comparativ
cu anii anteriori datorită creşterii calităţii, iar
cercetările arheologice pe lângă faptul că au
permis îmbunătăţirea colecţiilor cu piese unicat,
au dus la valorificarea descoperirilor printr-o
serie de studii, articole, rapoarte şi prezenţe la
expoziţii naţionale, care au atras publicul. Vizi-
tele gratuite au reprezentat unul dintre motivele
care au determinat publicul tânăr să se îndrepte
către muzee. Publicaţiile Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ, prin calitatea ştiinţifică, infor-
maţională şi grafică au atras atenţia unor impor-
tanţi cercetători (arheologi, istorici de artă,
teologi, etnografi) din ţară şi străinătate. 

Expoziţiile, simpozioanele şi celelalte ma-
nifestări culturale au contribuit la diversificarea
ofertei culturale a judeţului, urmărind să satis-
facă o gamă largă de gusturi culturale (festival
medieval, seri muzicale, expoziţii cu artişti
plastici importanţi, concerte şi/sau spectacole
muzicale etc.) şi să concentreze un număr mai
mare de manifestări culturale importante pe du-
rata sezonului turistic de vară.

Dr. Dorin NICOLA
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Aniversare 85. La mulţi ani, domnule doctor!
unoscut în mediile medicale, ştiinţifice, aca-
demice, medicul VIRGIL RĂZEŞU, doctor
în chirurgie, s-a manifestat în timp, dove-
dindu-şi competenţele, şi în cercurile cultu-
rale, mai ales literare ca publicist,
traducător, eseist, memorialist şi romancier.

Acum, la împlinirea frumoasei vârste
de 85 de ani, prezentăm cititorilor revistei

Apostolul câteva din momentele principale pe care
le-a parcurs de-a lungul anilor omul, medicul şi in-
telectualul VIRGIL RĂZEŞU.

S-a născut la Brăila (7.02.1932), unde a urmat
cursurile Şcolii
Primare Nr. 8 şi
apoi pe cele ale
Liceului Vasile
Alecsandri din
Galaţi. A studiat
la Facultatea de
Medicină din
cadrul Institutu-
lui de Medicină
şi Farmacie din
Iaşi (1950-
1956). A profe-
sat ca medic de
medicină gene-
rală (1956-
1959), ca medic
secundar (1959-
1963), ca medic
specialist (1963-
1979), ca medic primar, şef de secţie (1979-2002),
efectuând 25.000 operaţii. A participat la peste 180
de reuniuni de specialitate (ale Academiei Oame-
nilor de Ştiinţă, Sesiunile de comunicări ale Filia-
lei Piatra-Neamţ a U. S. S. M., Reuniunile
Chirurgilor din Moldova), la care, în nume propriu
şi în colaborare, a prezentat peste 200 de lucrări
(rapoarte, referate, comunicări ştiinţifice). A depus
la O. S. I. M., pentru brevetare, invenţia Sistem
constructiv de autoturism anti-încarcerare, în caz
de coliziune frontală. A imaginat un valoros pro-
cedeu tehnic chirurgical Anastomozele digestive
prin intubaţie, pe segmente devascularizate care
diminuează esenţial riscul complicaţiilor prin de-
zunire anastomotică. Din 1979, deţine titlul de
doctor în ştiinţe medicale (chirurgie) obţinut cu
teza Traumatismele hepatice, susţinută la Institutul
de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Este membru al
unor organizaţii profesionale şi ştiinţifice interna-
ţionale (Asociaţia Franceză de Chirurgie; Asocia-
ţia Internaţionala de Chirurgie Laparoscopică şi
Suturi Mecanice; Societatea Europeană de Chirur-
gie de Urgenţă) şi din România (Asociaţia Medi-
cală Română; Uniunea Medicală Balcanică;
Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale; Societa-
tea Română de Angiologie; Societatea Română de
Flebologie; Asociaţia Chirurgilor din Moldova;
Societatea Română de Chirurgie Laparoscopică şi
Suturi Mecanice; Fundaţia Spitalul de Urgenţă,
Bucureşti; Societatea Română de Chirurgie Bilio-
Pancreatică. Este membru al Societăţii Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România. A fost distins
cu: Premiul III la Festivalul Cântarea României,
pentru cartea Chirurgie generală – probe practice
pentru examene şi concursuri; Premiul Carol Da-
vila, acordat de A. O. Ş., Filiala Constanţa; Pre-
miul pentru Opera Omnia acordat de A. O. Ş. din
România, la Gala Premiilor de excelenţă Medica
Academica, ed. a III-a, 2011. Diplome de Exce-
lenţă: Diploma Opera Omnia Chirurgica, Con-
stanţa. Are titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Piatra-Neamţ. Alte activităţi: mem-
bru fondator şi preşedinte al Ligii pentru Apărarea
Drepturilor Omului, organizator principal (30 edi-
ţii) al reuniunilor Asociaţiei Chirurgilor din Mol-
dova, membru în Colegiul de redacţie al Revistei

Cercetări experimentale medico-chirurgicale, Ti-
mişoara, secretar şi preşedinte al Uniunii Societă-
ţilor de Ştiinţe Medicale (Filiala Neamţ,
1965-2002), preşedinte al Colegiului Medicilor
(Filiala Neamţ, 1990-1998), membru corespon-
dent al Academiei de Medicină, Preşedinte al Aso-
ciaţiei Chirurgilor din Moldova, membru fondator
şi titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România. După debutul literar, în volum, cu Spec-
trul intim (1997), cartea care îl va consacra în
proza beletristică va fi Prin vămile vieţii (2008),
care debutează cu un dialog («...ca o pasăre Phoe-
nix»), al autorului cu conştiinţa sa, care duce cu
gândul la Platon («Banchetul») sau la Dimitrie
Cantemir («Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu
Lumea sau Giudeţul Sufletului cu Trupul»), în fapt,
o expunere de motive menite să convingă cititorul
că cele ce urmează s-au născut în urma unor chib-
zuinţe pline de raţiune, că sunt făcute la vremea bi-
lanţurilor şi a privirilor înapoi, autorul fiind
conştient că scrierile autobiografice sunt pândite
de multe riscuri, dar asigurându-ne că în tot ce a
inserat în această carte s-a călăuzit după crezul
dacă scrii ceva să fie ca lumea. Ca specie literară,
deşi gândul se îndreaptă spre cartea de memorii a
lui Nicolae Iorga O viaţă de om, aşa cum a fost,
noi considerăm că este un roman, în scrierea căruia
Virgil Răzeşu şi-a respectat propriul crez, propria
artă poetică: literatura este o artă care cere che-
mare şi talent. Măiestria literară se manifestă în
descrierile de natură, de interioare, ale obiceiurilor
şi ale datinilor prilejuite de marele sărbători de
peste an, cu toată splendoarea lor, care-l face să
exclame la un moment dat: ce bucurii simple, câtă
frumuseţe şi armonie a sufletelor. De menţionat
mai sunt: dialogul, autoportretul, portretele, unele
parcă desprinse din pagini sadoveniene (baciul,
ciobanul, pădurarul), prin intermediul cărora se
creează atmosfera unor perioade anterioare şi de
după Al Doilea Război Mondial, apoi disertaţiile
cu iz filosofic, pe diferite teme, născute dintr-un
puhoi de gânduri, ca rezultat al meditaţiilor sale
de-o viaţă, despre ură şi invidie, moarte şi veşnicie,
copilărie şi adolescenţă, căsnicie, familie, despre
rolul cuvântului şi al dialogului în relaţiile dintre
oameni ş. a. Cartea este şi un adevărat tratat de psi-
hopedagogie pentru adulţi, dar nu unul ştiinţific
rigid, ci unul subtil care-i strecoară cititorului, pe
nesimţite, o seamă de precepte şi concepte etice
generale şi pe profesii, pe un ton colocvial sau cu
jovialitatea sfătoasă a unei discuţii la un pahar de

vorbă, presărat cu sintagme de felul fără glumă,
având rolul, în concepţia autorului, de a induce în
comportamentul semenilor săi un tonus puternic,
o încredere în puterile proprii, în viaţă: să nu în-
crucişăm niciodată braţele a neputinţă.

Cartea, în totalitatea ei, este o demonstraţie a
autorului în susţinerea concepţiei sale despre viaţă:
Viaţa nu înseamnă, nu poate să însemne numai bu-
curii şi reuşite, este un mozaic infinit de dureri, su-
ferinţe şi necazuri, printre care se pot strecura şi
momente de fericire sau bucurie şi demonstrează
că autorul ei nu este un rătăcit printre condeie şi
hârtie, că acum se poate considera ocupantul unui
loc, fie el şi modest, între prozatori în general şi
chiar între autorii medici. Mai departe? cum însuşi
ţine să precizeze, Treaba criticii... Altfel de ce ar
mai exista?!

Acestui roman amplu i-a urmat alte cărţi pu-
blicate de-a lungul anilor, pe care le prezentăm
pentru a completa un tablou vast al activităţii lite-
rare desfăşurate de Virgil Răzeşu în timp, întrucât
o abordare pe larg a întregii sale opere ar putea
face obiectul unui studiu mai larg care nu şi-ar jus-
tifica prezenţa în aceste pagini şi cu acest prilej. 

Volume (selectiv): Spectrul intim – din viaţa
unui chirurg, proză scurtă, 1997; Trei bisturie care
au revoluţionat medicina, 1997, (în colab. cu Ar-
cadie Percek), proză scurtă; Nuntă de aur, proză
scurtă şi poezie, 2009; Mic tratat de deflorare,
carte de căpătâi, 2009; Inelul pierdut, roman,
2012; Ce ne facem, doamnelor?!, schiţe şi nuvele,
2012; Scriitori din Neamţ, antologie, 2012;Umbra
noastră cea de toate zilele, carte de atitudine, dosar
de securitate (2013); Glontele cu parfum de crini,
roman (2013); 35- o istorie a Reuniunilor Chirur-
gilor din Moldova (2013); Domnule Preşedinte,
roman epistolar (2014); Mărturii (vol. I şi II), pu-
blicistică (2014); Vieţi paralele, roman (2015); Hi-
pocrate şi arta scrisului, antologie sub redacţia C.
Bogdan, Virgil Răzeşu (2015); Trandafirul Albas-
tru, roman (2015).

Traduceri din literatura universală: Pitigrilli,
Bărbatul care caută dragostea, 2003; J. G.
Prod’homme, Simfoniile lui Beethoven, 2005; J.
G. Prod’homme, Tinereţea lui Beethoven, 2005;
Max Génève, Mozart, sunt eu, 2006; Guillaume
Musso, Şi după…, 2007; Constantin-Virgil Gheor -
ghiu, Nemuritorii din Agapia, 2011; Faraonul de
Boleslaw Prus (2015).

Constantin TOMŞA

C

Nominalizările la Premiile Gopo 2017
ala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat industriei cinematogra-
fice din România, ajunsă la cea de-a XI-a ediţie, va avea loc pe 21 martie 2017,
în Bucureşti.

La categoria lungmetraj, 21 de filme lansate în cinematografele din România
în 2016 sunt considerate eligibile, printre acestea se numără: „Sieranevada” (regia
Cristi Puiu), „Două lozuri” (regia Paul Negoescu), „Inimi cicatrizate” (regia Radu
Jude), „Ilegitim” (regia Adrian Sitaru), „#Selfie 69” (regia Cristina Iacob), ani-
maţia „Mercy Street – Strada Speranţei” (regia Ştefan Buzea şi Radu Nicolae),

sau debuturile în lungmetraj: „Câini” (regia Bogdan Mirică), „Discordia” (regia Ion In-
dolean), „Dublu” (regia Catrinel Dănăiaţă).

15 documentare au intrat pe lista lungă la Premiile Gopo 2017, printre care menţio-
năm: „Doar o răsuflare” (regia Monica Lăzurean-Gorgan), „Varză, cartofi şi alţi demoni”
(regia Şerban Georgescu) „În căutarea tatălui pierdut” (regia Ionuţ Teianu), „Camera ob-
scură” (regia Gheorghe Preda).

Nominalizările pentru toate cele 20 de categorii vor fi anunţate la sfârşitul lunii februarie.
Juriul din acest an este compus din 11 profesionişti din domeniu: Gabriel Achim (regizor), Oana Iancu

(producător), Doru Ana (actor), Raluca Mănescu (scenarist), Tudor Mircea (operator), Nita Chivulescu
(monteur), şi criticii de film: Dana Duma, Ileana Bârsan, Andrei Şendrea, Dragoş Marin şi Doru Pop.

După ce juriul va anunţa nominalizările, aproximativ 500 de membri activi din industria cinemato-
grafică românească vor fi invitaţi să desemneze câştigătorii trofeelor Gopo 2017.

Gala Premiilor Gopo 2017 – ediţia a XI-a este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului
Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Babel Communications. (Red.)
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Măreţia din adâncuri: Ruinele Catedralei din Hangu
au răsărit de sub apele Lacului Bicaz

eporter: Cum de v-aţi încumetat să mergeţi
până la ruine, ştiut fiind că drumul este
destul de anevoios?

Liliana Pântea: Mi-am dorit mult să
ajung la ruinele bisericii din Gura Hangu-
lui, la acel loc sacru care a încheiat cea mai
tristă pagină din istoria comunei noastre.
Ştiam că pot să ajung până lângă ele, pen-

tru că lacul e îngheţat, dar şi pentru că aluviunile
lăsate în urmă de ape sunt acoperite de zăpadă.
Rareori se poate ajunge până la ruine, chiar dacă
lacul e dincolo de ele, pentru că pământul care le
înconjoară e moale, lipicios şi plin de apă. Am
plecat, cu aparatul de fotografiat şi cu dorinţa
imen să de a le revedea, de a retrăi o parte din co-
pilărie, când patinam, plini de veselie şi curaj, pe
întinsul lacului îngheţat şi când, atunci când era
secetă, mergeam la ruine, curioşi şi plini de pio-
şenie, ca nişte mici descoperitori de comori. 

Rep.: Vă leagă multe amintiri de acest colţ
de rai. Cum erau iernile odinioară la Hangu? 

L.P.: Odinioară, micuţii din Hangu erau ne-
voiţi să meargă pe jos 2 km până la şcoala de din-
colo de Biserica din Gura Hangului, iarna,
desculţi sau încălţaţi cu opinci găurite în talpă, cu
iţari din cânepă sau lână, uzaţi de atâta purtat sau
o catrinţă scurtă şi cu ciorapi scurţi de lână, cu o
cămăşuţă peste care aveau doar o bundiţă rămasă
de la fraţii sau surorile mai mari pe care nu o pu-
teau încheia, cu trăistuţa în care purtau tăbliţa,
plumbul şi un coltuc de mămăligă pe care o mân-
cau pe drum, sau care îngheţa până ajungeau la
şcoala, motivaţi doar de dorinţa de a învăţa şi de
a scăpa de sărăcie, aşa cu mi-au povestit oamenii
în vârstă. Locul acesta nu şi-a pierdut niciodată
frumuseţea şi nici farmecul, pentru că hanganii,
oameni blânzi, harnici, curajoşi şi veseli, şi-au ri-
dicat gospodării, toate una şi una, de nu ştiai la
care să te uiţi mai întâi, aveau spital, judecătorie,
notariat, jandarmerie, o făbricuţă de lemn, mocă-
niţă, ba chiar şi un aerodrom, iar în mijloc o bi-
sericuţă care, duminica şi în zile de sărbătoare,
devenea neîncăpătoare...

Rep.: Povestiţi-ne câte ceva despre efortul
hanganilor de a ridica biserica cea nouă…

L. P.: Toate aceste bucăţi uriaşe din beton
armat care au mai rămas astăzi din Catedrala de
la Hangu ascund efortul, grijile, osteneala, nopţile
nedormite, dar mai presus de orice credinţa nes-
trămutată a hanganilor care au muncit la cons -
trucţia acestui lăcaş, cu mic, cu mare, timp de
treizeci de ani. Au săpat fundaţia, au adunat piatră
şi au cărat-o cu carele trase de boi, au adus şinele
de la mocăniţă şi au consolidat zidurile bisericii,
au pus în jurul pereţilor exteriori sârmă de oţel şi
au făcut o adevărată sărbătoare când au aşezat
crucile pe turnuri.

Nici măcar cumplitul război nu reuşise să-i
oprească, să-i împiedice să muncească la termi-

narea bisericii, reuşise doar să distrugă podul
peste Bistriţa, să sape tranşee aproape de case, să
aducă peste ei soldaţi ruşi şi germani, să-i sperie
cu zgomotele asurzitoare ale obuzelor şi grena-
delor, în timpul exploziilor, să le întunece chipu-
rile, să le cernească hainele, să le sfâşie sufletele
şi să le înlăcrimeze ochii pentru cei pierduţi pe
front şi să-i facă să se roage ca această nenorocire
să se termine mai repede.

Iadul prin care au trecut soldaţii plecaţi pe
front şi bătrânii, femeile şi copiii rămaşi acasă, i-a

învăţat, dacă mai era nevoie, că singura speranţă
rămâne Dumnezeu, aşa că au continuat construc-
ţia bisericii cu şi mai multă ardoare şi dăruire, ca
şi cum şi-ar fi dorit ca în zidurile ei să ascundă
toate necazurile şi durerile care îi sfâşiaseră pe di-
năuntru. De dimensiuni impresionante, biserica
din Hangu era cea mai mare construcţie de acest
fel de pe Valea Bistriţei, de aceea hanganii au
numit-o cu mândrie „Catedrala de la Hangu” şi,
ca să îşi merite cu adevărat acest nume, preotul
satului a hotărât să o picteze. Era atât de fru-
moasă, aşa cum sunt numai lucrurile închinate
Divinităţii, şi părea cu atât mai impunătoare, pen-
tru că era aşezată în mijlocul comunei şi se zărea
din toate părţile, dar şi pentru că hanganii zidi-
seră, o dată cu ridicarea bisericii, şi o parte din
sufletul lor...

Rep.: Cum au primit hanganii ordinul pri-
vind dinamitarea bisericii?

L. P.: Blestemul apelor a căzut peste ei ca o
secure... Au aflat de la părintele Coroamă că Bis-
triţa lor frumoasă va fi zăgăzuită pentru lumină şi
că vor fi nevoiţi să plece din calea apelor. Nu doar

că trebuiau să-şi strângă agoniseala de o viaţă şi
să plece care încotro, ci, mai mult decât atât, tre-
buiau să scoată şi osemintele din morminte şi să
le mute sus, în munţi, unde urma să fie mutată şi
bisericuţa din Gura Hangului. Zbuciumul şi dez-
nădejdea au pus repede stăpânire pe ei. Au mutat
mai întâi morţii, apoi au început să se pregătească
şi ei. Unii au înţeles şi au plecat repede, alţii s-au
hotărât mai târziu, cei din urmă care s-au desprins
mai greu au fost mutaţi cu forţa de către militari.
Cei mai mulţi au rămas să-şi întemeieze alte gos-
podării pe dea luri, aproape de locurile în care se
născuseră şi trăiseră o viaţă întreagă. Nimic n-a
fost, însă, la fel de sfâşietor, ca momentul în care
Catedrala lor a fost dinamitată şi mai apoi dărâ-
mată.

Apele au acoperit repede tot ce mai rămăsese
din minunata Gură a Hangului şi au aşezat liniş-
tea peste povestea tristă a Catedralei. Au mai
rămas doar câteva fotografii, amintirile vii din su-
fletele celor care au trăit acele vremuri de adâncă
tristeţe şi lacrimile care să plângă neresemnarea. 

Rep.: Ce-a mai rămas azi din Catedrala de
altădată?

L. P.: Mergând spre ruine, aveam senzaţia
stranie că ele se îndepărtau şi gândul m-a dus la
versurile poemului încărcat de simboluri şi de
nuanţe filosofice „Noapte de decembrie”, semnat
de poetul Alexandru Macedonski: „Spre albele zi-
duri, aleargă – aleargă,/ Şi albele ziduri, lucesc –
strălucesc,/ Dar Meka începe şi dânsa să meargă/
Cu pasuri ce-n fundul de zări o răpesc”. Am păşit
încet, atunci când m-am apropiat de ceea ce mai
rămăsese din impunătoarea catedrală. Imaginea
era uluitoare. Nu mai văzusem vreodată atâta mă-
reţie izvorâtă dintre ruine. Zidurile sfărâmate erau
acoperite aproape de pământ, de bucăţi mari de
gheaţă. Aveam senzaţia că trăiesc o iluzie optică.
Era ca şi cum aceste ruine, în încăpăţânarea lor
de a atinge Cerul, de a-I vorbi despre durerea în-
cătuşată timp de 60 de ani, au erupt, spărgând, cu
o forţă uriaşă, stratul gros de gheaţă ce le acope-
rea, ieşind, din nou, la lumină. Era un spectacol
copleşitor, ziduri dărâmate, acoperite de blocuri
de gheaţă, peste care coborau, îmbrăcându-le în
lumină asfinţitului, câteva din razele palide ale
soarelui.

Am îngenuncheat să aprind trei lumânări,
pentru toate sufletele sfâşiate de durerea strămu-
tării. Nu credeam că voi reuşi, pentru că vântul
rece bătea nervos, din toate părţile. Am aprins lu-
mânările şi am plâns durerea îngropată între dă-
râmături. Când m-am ridicat, ruinele catedralei
îmi păreau o rană deschisă. O rană adâncă, cum-
plit de dureroasă, refuzând să se închidă, să se
vindece.

O rană asemenea rănilor din sufletul celor
strămutaţi.

Irina NASTASIU

De sub apele îngheţate ale Lacului Bicaz au răsărit, în zilele geroase ale începutului de fe-
bruarie, ruinele „Catedralei de la Hangu”. Un fenomen deopotrivă rar şi uimitor, care poate fi
văzut doar în verile secetoase sau în iernile geroase, atunci când nivelul apei scade, iar lacul în-
gheaţă complet. Ridicată prin contribuţia hanganilor, pe parcursul a trei decenii, biserica Înăl-
ţarea Domnului a fost dinamitată pe data de 22 mai 1959, sub privirile neputincioase ale
localnicilor, în vederea construirii Barajului de la Bicaz. În anul 1975, ruinele au ieşit pentru
prima oară de sub ape, iar în acelaşi an preotul Mihail Popa din Hangu a oficiat slujba de Înviere
chiar pe rămăşiţele altarului de altădată…

Zilele trecute, apariţia ruinelor a fost surprinsă fotografic de bibliotecara Liliana Pântea de
la Biblioteca Comunală Hangu, care a avut amabilitatea de a ne destăinui şi câteva din tainele
vechii biserici de sub ape, înscrise în memoria colectivă a hanganilor strămutaţi de comunişti în
anii ’60, împreună cu osemintele moşilor şi strămoşilor lor.
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rice comunitate umană şi de orice rang,
nu este decât un organism care există, tră-
ieşte şi evoluează prin efortul cumulat al
fiecăruia din membrii săi, de la ultimul
gospodar şi până la cei care prin talent şi
instrucţie îşi înscriu numele în lumea eli-
telor. Toţi, deopotrivă, vor rămâne în me-
moria colectivă, prin ceea ce au contribuit

la propăşirea materială şi spirituală a satului lor,
sau numai prin ceea ce au ajuns ei înşişi prin
voinţă şi ambiţie de autodepăşire.

Sunt fiii satului, legaţi prin toate firele exis-
tenţei şi mai ales ale copilăriei şi adolescenţei
de Bistriţa plutaşilor, de limpezimea şi apa cris-
talină a Tarcăului, de pitorescul mocăniţei, pu-
făind istovită spre Brateş sau de silueta statuară
şi unică a Şcolii, cu pleiada ei de dascăli, care
le-a deschis drumul spre noi orizonturi spiri-
tuale.

Dintre aceştia, unii au rămas oameni ai lo-
cului şi nu şi-au părăsit niciodată plaiurile na-
tale, sau după ce au petrecut parte din viaţă în
lumea largă, au revenit până la urmă acasă, la
matcă. Alţii, dezrădăcinaţii, părăsind locurile
copilăriei şi-au urmat destinul, afirmându-se şi
făcând cinste altor comunităţi româneşti şi chiar
străine.

Unul dintre aceşti dezrădăcinaţi, dar care a
rămas mereu aproape de satul natal şi-l calcă
adesea, este Costică Grasu, aşa cum îl ştiu co-
legii de breaslă şi cei apropiaţi.

Constantin Grasu s-a născut la 13 februarie
1937, fiind al treilea copil din cei opt, patru fete
şi patru băieţi ai familiei Constantin şi Maria
Grasu. Mama era fiica lui Neculai şi Rafila
Paşcu din satul Straja, gospodari cu familie de
asemeni numeroasă, şase fete şi doi băieţi, pre-
zentată drept model de către preotul Gh. Ver-
şescu, în monografia comunei Tarcău.

Între anii 1944 şi 1951 urmează şcoala pri-
mară şi cele trei clase gimnaziale în comuna na-
tală. În cursul primar îl are ca învăţător pe
Constantin (Titi) Revent, care-i intuieşte silinţa
spre carte, făcându-i cadou, ca un fel de recom-
pensă şi stimulent, ghiozdanul, placa de ardezie
şi plumbuiera (penarul) pe care le avusese şi el
ca elev. La gimnaziu, a avut şi aici dascăli de
excepţie de care-şi aduce aminte cu nostalgie şi
preţuire, precum Ecaterina şi Petru Iacob, Ni-

colae Mancaş,
Rodica Raţă,
căsătorită Ţu-
glea, Juncu ş.a.

Greutăţile
materiale au
făcut ca părinţii
să-l încredin-
ţeze familiei
Vasile Ebner
unde urma să
înveţe ceasorni-
căria. Destinul
a făcut însă ca
după absolvirea
celor şapte
clase, acelaşi
învăţător, Titi

Revent să-i convingă pe părinţi şi personal să-l
ia de la Vasile Ebner şi să-l înscrie pentru exa-
menul de admitere la Liceul „Petru Rareş” din
Piatra Neamţ.

Reuşit la examen, urmează această şcoală
de mare prestigiu, unde din nou se bucură de
profesori de excepţie, printre care Constantin
Borş la matematică, Vasile Rotundu la istorie,
Geta Pralea la limba română, C. Bostan, Gara-

bedeanu, Pleşu, Haralambie Mihăilescu, Vasile
Velea ş.a., toţi rememoraţi şi preţuiţi în cuvinte
distinse de către fostul elev în memoriile sale
de mai târziu, apărute sub titlul de „Vacanţe ra-
tate” la Editura „Junimea” din Iaşi.

Ca absolvent de liceu, în anul 1954, ratează
examenul de admitere la Facultatea de Meca-
nică a Politehnicii din Iaşi, rămânând acasă şi
lucrând la fabrica din Tarcău, ca expeditor în
depozitul de buşteni şi rampa de încărcare Po-
toci. În sesiunea de admitere din anul 1955, reu-
şeşte la Facultatea de Geologie-Geografie a
Universităţii „Al .I. Cuza” din Iaşi, pe care o

absolvă în 1959, ca şef de promoţie cu media
generală 9,66.

Firul anilor de studenţie este reconstituit în
aceleaşi pagini memorialistice amintite, fostul
student relevând excepţionala ocazie de a avea
printre profesori, universitari autentici, acade-
micienii, Mircea Savul, Neculai Macarovici,
Vasile Pavelcu şi Ştefan Bârsănescu. În acelaşi
an se căsătoreşte cu Bucur Margareta, studentă
la Facultatea de Biologie, fiica preotului paroh
Bucur Ilie din Mirceştii lui Alecsandri, unde
primise de fapt repartiţie guvernamentală ca
profesor de geografie. Devenit ginerele preotu-
lui din Mirceşti este mutat ca un fel de admo-
nestare, cu postul la Şcoala din Iugani. Aici
primeşte telegramă să se prezinte la Facultate
pentru formalităţi întrucât este propus pentru
postul de asistent. Se prezintă la post, dar după
două luni este anunţat că nu poate fi menţinut,
întrucât este ginere de preot. Întors la Iugani,
funcţionează vreme de un an, după care se
transferă la Şcoala din Gâdinţi, raionul Roman,
regiunea Bacău.

În anul 1962 obţine transferul din învăţă-
mânt, împreună cu soţia, la Staţiunea de Cerce-
tări „Stejarul” de la Pângăraţi, unde
funcţionează ca geolog până în anul 1965. Între
1965-1967, lucrează ca muzeograf la Muzeul
de Ştiinţe Naturale din Piatra Neamţ, atunci în-
fiinţat. În anul 1967 revine la Staţiune, susţine
doctoratul în 1969, cu teza, „Cercetări geolo-
gice în sedimentarul mezozoic din bazinul su-
perior al Bicazului”, obţinând şi titlul de
cercetător ştiinţific principal III.

Începând cu anul 1980, prin concurs ocupă
postul de şef de lucrări la Facultatea de Ingine-
rie geologică şi geofizică a universităţii ieşene,

avansând ulterior, de asemeni prin concurs, pe
postul de conferenţiar (1990) şi apoi profesor
(1992). A predat cursurile şi lucrările practice
de Geologie Structurală şi Geologia României
atât studenţilor geologi şi geochimişti, cât şi
geografi. Din anul 2001 este conducător de
doctorate şi distins cu diploma de „Profesor
emeritus”. Este pensionat, rămânând profesor
consultant începând cu anul 2004. Primeşte în
anul 2008 diploma de „Cetăţean de Onoare” al
comunei Tarcău.

În cinci decenii de activitate de cercetare
geologică a publicat peste 100 de lucrări, note
şi studii în reviste româneşti şi străine şi peste
20 de cărţi, monografii şi sinteze, din care două
premiate de Academia Română: premiul „Gri-
gore Cobălcescu” pentru, „Flişul carpatic. Pe-
trografie şi consideraţii economice”, Editura
Tehnică, 1988 şi premiul „Gh. Munteanu
Murgoci”, pentru volumul, „Molasa Carpaţilor
Orientali. Petrografie şi sedimentogeneză”,
Editura Tehnică,1999.

Timp de mai multe decenii a fost redactorul
responsabil al unor publicaţii periodice de spe-
cialitate şi anume: Lucrările Staţiunii „Steja-
rul”, seria geologie-geografie, Studii şi
cercetări a Muzeului de Ştiinţa Naturale din
Piatra Neamţ, seria geologie-geografie şi seria
Biologie, dar şi a Analelor Ştiinţifice ale Univ.
„Al. I .Cuza” Iaşi seria geologie.

Este membru activ al IASTG (Internaţio-
nal Asociation of Structural Geologist) cu se-
diul la Manchester-Anglia. Timp de cinci ani,
între 1994 şi 1999 a fost membru al comisiei de
ştiinţe exacte 2 (Geologie, Geografie, Biologie,
Mediu) din cadrul CNEAA (Consiliul Naţional
Pentru Evaluare şi Acreditare Academică), co-
misie care a stopat înfiinţarea multor centre de
învăţământ superior privat, simple buticuri de
înavuţire.

Are doi copii, Manuela, căsătorită Maftei,
economistă, în prezent cu cetăţenie australiană,
şi Cătălin, inginer, specialist în Automatizări,
actualmente, cetăţean american. Nepoţii Ale-
xandru, este masterand al Universităţii din
Perth, iar Ştefan, elev în clasa a XII-a a unui
liceu din Houston – Texas.

Continuă să lucreze şi după pensionare
dând la iveală în ultimii ani încă o serie de sin-
teze, menţinând colaborarea cu foştii săi stu-
denţi, Crina Miclăuş şi Sorin Baciu,
actualmente cadre didactice la aceeaşi facultate
ieşeană. În acest sens sunt de reţinut: „Munţii
Hăşmaş. Monografie geologică şi fizico-geo-
grafică”, albumul, „Parcul Naţional Cheile Bi-
cazului-Hăşmaş”, „Geologia sinclinalului
mezozoic Tulghes-Hăghimaş-Ciuc”, „Geologia
şi potenţialul economic al rocilor bituminoase
din România”, toate apărute la Editura Univ.
„Al. I. Cuza” din Iaşi. Monografia Munţilor
Hăşmaş şi Albumul „Parcul Naţional Cheile
Bicazului – Hăşmaş” au primit Medalia de
Aur şi respectiv, Medalia de Argint la Expo-
ziţia de Carte „Euro INVENT” de la Iaşi din
anul 2011.

Nu putem încheia scurtul nostru omagiu
adus profesorului Constantin Grasu, la venera-
bila vârstă de 80 de ani fără a cita doar câteva
dintre titlurile sintezelor şi monografiilor de
specialitate care l-au acreditat drept o autoritate
incontestabilă a acestui domeniu ştiinţific: Pe-
trografia mezozoicului din sinclinalul marginal
extern, Ed. Acad. Rom, 1995, Bucureşti * Pe-
trografia formaţiunilor din flişul intern carpa-
tic, Edit. Tehnică,1996, Bucureşti * Geologie

O

Un tărcăoan octogenar: 
Prof. dr.

Constantin Grasu
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ând profesorul George Pruteanu ne-a pă-
răsit, plecând agale spre „locul cu ver-
deaţă”, o minunată colegă de redacţie i-a
încropit un necrolog. Cum s-a numit ar-
ticolul publicat în ziar? „La moartea unui
clovn”. V-aţi prins? Clovnul era aprigul
apărător al limbii române. Deşi moartea

e un paşaport spre onorabilitate şi statuie, po-
menita ziaristă l-a porcit pe senatorul cu trei
mandate, de nu s-a văzut. L-a făcut şi „naţiona-
list” şi „şovin” şi „securist”, dar ce nu i-a zis!
Probabil că, straşnica gazetară n-a auzit în viaţa
ei că din bătrâni există o vorbă „De mortuis nil
nisi bene”, adică „Despre morţi numai de
bine”! Dânduşi seama totuşi că a exagerat, spre
finalul necrologului a dres busuiocul. A întors-o
ca la Ploieşti, punând placa cu superlative. Prea
târziu!

Personal nu aprob pe ziarista despre care
am făcut vorbire şi nu-i citesc nici materialele
publicate în gazeta „Gândul”. Joacă la două ca-
pete, cum bate vântul. În consecinţă, vă narez
un caz recent, trist. Ciuliţi urechile! În anul de

graţie ’68, l-a Şcoala Generală Nr. 10 din Piatra
Neamţ (Colonia Săvineşti) funcţionau opt învă-
ţătoare: Forţu, Cazacu, Neţa, Popescu, Gâdioi...
toate calificate, toate cu vechi state de plată în
învăţământ. Două din ele erau localnice, una se
urca în autobuz la Dumbrava Roşie, iar restul
erau navetiste Piatra Neamţ – Săvineşti. Aveau
o şcoală făţoasă făcută de „bandiţii de comu-
nişti”. Luminoasă, curată farmacie şi o sală de

sport ţuţ. Aici, am muncit câteva cincinale
bune. Şi anii au trecut şi tinereţea s-a dus. Unii
chiar am ajuns la pensie, alţii ne-au părăsit de-
finitiv. Au plecat dintre noi înv. Cociobanu,
prof. Berea... şi pomelnicul ar putea continua.
Pierderea cea mai recentă a purtat numele Ca-
zacu Cornelia, o învăţătoare sfioasă, sensibilă,
greu de descris în vorbe. Am plâns-o toţi şi am
zis „Dumnezeu s-o odihnească”! Cum toată
ziua auzim clopotele bătând şi înmormântările
nu se mai opresc, cineva dintre noi a strigat dis-
perat: „Opriţi timpul!”. Se poate şi aşa ceva?
Până căpătăm răspuns la interogaţie vă reamin-
tesc câteva versuri dintr-o poezie a lui Eftimiu: 

„Cu fiecare dintre cei/ De care moartea ne
desparte/ Plecăm şi noi lăsând o parte/ În fie-
care dintre ei!”.

 Dumitru RUSU

C

Opriţi timpul!

rofesorului Constantin Grasu i-a plăcut să în-
veţe; a făcut Liceul „Petru Rareş”, a fost şef
de promoţie al Facultăţii de Geografie – Geo-
logie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, are
un doctorat în geologie, luat pe vremea în care
aceste examene nu aveau damf de mititei, şi
câteva premii ale Academiei pentru activitatea
ştiinţifică. 

Probabil i-a plăcut să-i înveţe şi pe alţii; un sta-
giu în cercetare, a fost şi cadru didactic universitar,
timp de 25 de ani, până la pensionare, în 2004, la fa-
cultatea unde a fost student.

Aş zice că i-a plăcut şi să scrie: zeci de cărţi şi
studii de specialitate în care s-a concretizat activita-
tea sa ştiinţifică (de nevoie) şi patru cărţi aflate la
graniţa memorialisticii cu beletristica (din propria
voie). Dar să-l lăsăm pe autor să-şi prezinte singur
opera literară:

Vacanţe ratate (Editura Junimea Iaşi, 2005) în
care îndrăzneam să încredinţez paginilor câte ceva
din experienţa de viaţă, rememorând anii de şcoală,
studenţia sau anii consacraţi profesiei, la care adău-
gam şi câteva capitole în care erau adunate laolaltă
titluri ce-mi aparţineau, dar fuseseră risipite prin
presa ieşeană, nemţeană sau chiar centrală.

Vacanţe recuperate (Editura Junime Iaşi, 2007),
în care, evocărilor autobiografice, completate cu câ-
teva noi capitole, le-am adăugat un set de impresii
de călătorie. Copiii mei, fiul şi fiica, căpătând cetă-
ţenie americană, respectiv australiană, îmi dăduseră
posibilitatea să văd noi meleaguri exotice, pline de
farmec, dar mai ales de istorie care am considerat
că meritau să fie consemnate, cel puţin informativ
şi pentru cei care îmi sunt apropiaţi...

Rememorări tardive (Editura Universităţii „Al.
I. Cuza” Iaşi, 2014) este consacrată evocării perso-
nalităţii foştilor mei dascăli universitari, dar şi a
unor colegi de breaslă, dispăruţi dureros de timpuriu
şi cu mult înainte de a-şi fi etalat întreaga lor capa-
citate de creaţie; şi acest volum are în completare
câteva impresii de călătorie legate de revederea Ita-
liei şi, mai ales, sejurul de o săptămână la Paris,
ocazie cu care mi-am readus în memorie trecutele
lecturi vizând Revoluţia Franceză, Epoca Napoleo-
neană, Restauraţia sau evenimentele celui de Al
Doilea Imperiu.

Istorisiri amalgamate. (Editura Constantin Mă-
tase Piatra-Neamţ, 2015) Pe lângă preocupările de
strictă specialitate, au continuat să mă intereseze şi

alte subiecte pentru care am avut dintotdeauna o
anume slăbiciune, şi anume ştiinţa popularizată,
ecologia sau ocrotirea naturii, teme care, în ultimul
timp, s-au concretizat într-o serie de articole, în
mare parte apărute în presa locală. ... M-am gândit
şi, dată fiind eterogenitatea tematică, am ajuns la
titlul de Istorisiri amalgamate.

Fără îndoială, Constantin Grasu a avut şi are pa-
tima cetitului, mult şi intens, probabil şi pentru a răz-
buna mai multe generaţii de strămoşi care n-au avut
în casă decât Biblia. Lecturile sale, dincolo de cele
ştiinţifice obligatorii, sunt vaste şi variate, aria cu-
noştinţelor e surprinzătoare şi cultura e temeinică.
Dacă apucă să se deschidă spre dialog, pentru că alt -
minteri e un ciufut tăcut care se ocupă cu atenta cân-
tărire a interlocutorilor, personajul e plin de farmec.
Bun cozeur şi bun conviv, profesorul Grasu probează
la fiecare pas că nu şi-a desăvârşit instrucţia numai
la Biblioteca Academiei, ci şi la academiile de la
„Bolta rece”, Bucium şi Şorogari. Sunt locuri bune
în care am deprins şi eu câte ceva – Iaşul fiind întot-
deauna renumit pentru căldura relaţiei dintre magis-
tru şi discipoli, peripatetismul lor rodind mai mult în
haltele citate decât în drum sau în gimnaziu.

Adăugaţi la aceasta, mai ales dacă ne referim la
opera scrisă a Profesorului, verbul acid şi proprieta-
tea limbajului, stilul hâtru în descrierea portretelor
şi nararea întâmplărilor. Între Tarcău şi Humuleşti
nu-i decât o aruncătură de băţ, iar ironia şi umorul
negru se plimbă ţanţoşe pe uliţa mare. În acelaşi
timp, erudiţia sa vastă produce trimiteri culturale ine-
dite sau citează nonşalant, dar la obiect. Cum ar
spune Petre Ţuţea despre Nae Ionescu: „scuipă in-
teligenţă”.

Închei prin a observa că, dacă tematic opera e
„amalgamată”, ea e unitară stilistic şi, mai ales, prin
subtext. Constantin Grasu este un ţăran care îşi iu-
beşte ţara, cu oamenii şi păcatele ei. Nu scapă nicio-
dată prilejul de a face referiri la marile contribuţii
aduse ştiinţei şi culturii universale de către români,
de a omagia personalităţi sau instituţii care au acre-
ditat în timp o imagine luminoasă a spaţiului natal.
Confruntat cu alte spaţii geografice însă, nu-şi pierde
simţul realităţii în evaluarea proporţiilor, gân-
dindu-se, totuşi, cu drag, acasă. Asta ne-a omorât:
dorul de casă şi umorul cu care am primit/privit orice
şut în fund. În fond, se poate şi mai rău, nu?

Mircea ZAHARIA

Constantin Grasu –
istorisiri între dor şi umor

P

tructurală, Editura Tehnică,
1997, Bucureşti * Sarmaţianul
din sistemul bazinelor de fore-
land ale Carpaţilor Orientali.
Ed. Tehnică, 2002, Bucureşti *
Geologia Bazinului Comăneşti,
Ed. Tehnică, 2004, Bucureşti *

Lacul Izvorul Muntelui Bicaz. Mono-
grafie limnologică (coautor), Ed.
Acad. Rom, 1983 * Dinamica sedi-
mentelor. Aplicaţie la râul Putna-
Vrancea (coautor), Ed. Tehnică, 1998
* Uneltele din piatră şlefuită din
Eneoliticul Moldovei (coautor), Ed.
Corson, Iaşi.

LA MULŢI ANI,
PROFESORE!

Prof. univ. dr. Crina MICLĂUŞ
– Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. univ. dr. Sorin BACIU –
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Cercetător ştiinţific – pens. Mi-
hail APĂVĂLOAE, Staţiunea Stejaru

Un tărcăoan octogenar: 
Prof. dr.

Constantin Grasu
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2/1853 – n. Nicu N. Albu, la Piatra-Neamţ
(d. 31. 05. 1908, Bucureşti), a absolvit Fa-
cultatea de Medicină din Berlin, fără examen
de doctorat. Arendaş al moşiilor din Roznov,
Turtureşti şi Mărăţei, se va consacra exploa-
tărilor forestiere, construind drumuri, şosele,
căi ferate (Bacău –
Piatra-Neamţ, şi

Piatra-Neamţ – Tarcău).
Deputat, senator, prefect al
Judeţului Neamţ şi primar.
Atunci s-a terminat con-
strucţia şoselelor începute
de Gheorghe Ruset-Rozno-
vanu, s-au construit şapte
poduri mari peste Bistriţa,
şoseaua peste Petru-Vodă

(Târgu-Neamţ – Valea Bistriţei), introducerea cu-
rentului electric în oraş, amenajarea Parcului
„Cozla” şi a grădinii zoologice, aducţiunea de apă
potabilă, construirea de străzi, trotuare, extinderea
liniilor telefonice în judeţ, mutarea gării pe actualul

amplasament. A sprijinit apariţia publicaţiilor:
„Mişcarea”, „Propăşirea”, „Munca”.

■ 2/1944 – n. Violeta Lăcătuşu, la Asău,
Bacău, profesoară, scriitoare, artist plastic. După
absolvirea Facultăţii de Filologie, Iaşi (1967) a pre-
dat, până la pensionare, limba şi literatura română
la Colegiul Naţional „Roman-Vodă” din Roman. A
debutat editorial cu romanul „Simurgul” (1999).
Colaborări: „România literară”, „Cronica”, „Ate-
neu” „Antiteze”, „Analele” Universităţii ieşene.

Alte cărţi: „Iniţiere astrală, grafi-poeme”, „Jocul
destinului” „Taifunul îşi ascute dinţii”, „Imprevizi-
bilul e săgeata destinului”, „Să crezi în imposibil”.
Este membră a U. S. din România. 

■ 3/1931 – n. Gheorghe Vadana, la Poiana
Largului, Neamţ, profesor de desen, inspector şco-
lar, director de şcoală (1967–1993), artist plastic. A
absolvit Facultatea de Arte Plastice, Iaşi (1967),
membru al U. A. P. A participat la taberele de crea-

ţie din ţară şi la Tabăra In-
ternaţională UNICEF,
Hamburg (1972). Expoziţii
personale: Strasbourg,
Hamburg, Ungaria, Spa-
nia, Târgu-Mureş. Expune
anual la galeriile din Pia-
tra-Neamţ şi la toate expo-
ziţiile Filialei, la
Voroneţiana (Suceava),

Rememorări nemţene

n

februarie 2017

şa o numeau cei din Dobreni
atunci, prin anii 40 ai veacu-
lui trecut, şi aşa i-a rămas, în
poveste, numele, după atâta
amar de vreme. Nu am auzit
vreodată să-i pronunţe ci-
neva numele de familie.

În adolescenţă, visase să de-
vină medic. Numai că tatăl său
avea de ţinut prin şcoli cinci copii,
iar taxele la universităţile de medi-
cină erau insurmontabile pentru el.
Prin urmare, a înscris-o, mai întâi
la gimnaziul doamnei Eugenia Po-
povici (Colegiul Naţional „Calis-
trat Hogaş” de azi), apoi la Şcoala
Normală de Fete din Piatra Neamţ,
unde a fost mereu premiantă, bur-
sieră, dar şi un exemplar tipic de
elev – problemă. 

Împotriva regulamentelor şco-
lare ale vremii şi opunându-se cu
diplomaţie poruncilor venite de la
părinţii severi, practica scrima cu
spada, trăgea (cu destulă dezinvol-
tură), şi cu revolverul nagant, şi cu
arma de vânătoare a tatălui său,
făcea parte dintr-o formaţie de tea-
tru înfiinţată la „Petru Rareş” şi, în
timp de iarnă, lunea, dis de dimi-
neaţă, când se grăbea către şcoală
peste dealul Balaur, traversând co-
drul de stejari prin nămeţi, se înfă-
ţişa în clasă îmbrăcată
„revol tător”, cu pantaloni, ceea ce
era cu de să vârşire interzis şi ridica
primejdios tensiunea cardiacă în
cancelarie.

Doamna Eufrosina Săvescu,
directorul Şcolii Normale de Fete,
o salva mereu, cu tact, de la sanc-
ţiunile discutate vehement şi stă-
ruitor în soborul profesoarelor
indignate.

Îndată după absolvire, deşi,
conform legilor de atunci, era încă
minoră, din dorinţa de indepen-
denţă şi mai cu seamă dintr-o mare
dragoste, s-a căsătorit (cu dis-
pensă), naşă fiindu-i aceeaşi profe-

soară Săvescu, a luat nume nou de
familie şi a devenit învăţătoare la
şcoala din satul natal.

Poliglotă, cu lecturi bogate şi
profunde, mult mai cultivată decât
ceea ce impuneau standardele pro-
fesiei sale, preocupată mereu de tot
ce era nou de clădit pe solida sa
cultură clasică, Doamna Mărioara
nu a mai râvnit altceva, de-a lungul
unei vieţi scurte şi nemiloase,
decât să profeseze în oraşul Cluj,
unde se găseau medicii de care
avea mereu nevoie. Şi nu a fost să
fie aşa …

În toamna anului 1940, tocmai
când mă aflam boboc într-a întâi
primară, domnul Ion Bordeianu,
căruia îi hărăziseră sorţii să ia în

primire clasa noastră, a fost chemat
la oaste şi, în locul său, ni s-a înfă-
ţişat, într-o dimineaţă de toamnă,
Doamna Mărioara.

Era încă tânără, frumoasă şi
zveltă. Originea amestecată, dato-
rată bunicii sale, cu rădăcini în
Orient, îi sculptase o figură uşor
exotică, marcată de pomeţii bine
conturaţi şi de ochii negri-cărbune,
puţin oblici. Vocea îi vibra pe o
gamă surprinzător de largă. Aveam
să aflu mai târziu că, în anii de
şcoală, făcuse şi canto, ceea ce ex-
plica modulaţiile speciale din gla-
sul său. În anul 1921, la teatrul
Roxi din centrul oraşului Piatra-
Neamţ, „trupa” liceenilor a prezen-
tat un vodevil de Vasile Alecsandri,
eleva normalistă interpretând rolul
principal.
........................................................
......................................................

Câţiva ani după ce plecasem
din sat, am descoperit că adoles-
centa de odinioară îi inspirase

scriitorului Dumitru Almaş, văr cu
învăţătoarea mea, chipul unui per-
sonaj principal din romanul auto-
biografic „Acolo, în Filioara”.

Într-o dimineaţă luminoasă de
primăvară, Doamna Mărioara ne-a
invitat afară din sala de clasă, în
curtea invadată de soare, ne-a
oprit lângă treptele de beton ale in-
trării în coridorul larg al clădirii
noi, moderne, şi ne-a întrebat cum
am putea măsura distanţa de la
trepte până la gardul ce împrej-
muia curtea.

Îndată, un isteţ, Vasilică Ungu-
reanu, a opinat că doar cu pasul am
putea realiza măsurătoarea.

– Bine! a apreciat Doamna.
Du-te până la gard şi numără paşii!

Lui Vasilică i-au ieşit optzeci
şi şase. Pus să repete drumul, lun-
ganul clasei, Mircea Mihalache, a
scos doar şaptezeci şi opt. Iar când
a venit rândul Valentinei Cozma,
bondoaca, cifrele au devenit de-a
dreptul impresionante. Ori avea
paşii mici, ori greşise la numără-
toare, fiindcă Valentinei i se adu-
naseră peste o sută şi cincizeci?!

– Ce fac eu acum? Cum mă
descurc?! s-a lamentat, nedume-
rită, Doamna Mărioara. Dacă mă
întreabă careva ce distanţă este
între şcoală şi gard, să răspund că
sunt atâţia paşi de-ai lui Vasilică,
atâţia de-ai lui Mircea şi atâţia
de-ai Valentinei?! Trei măsuri di-
ferite?! Se poate una ca asta?

– Nuuuu! am decis noi într-un
singur glas. Trebuie o singură mă-
sură.

În rezervă până atunci, prins în
jocul învăţătoarei şi oarecum amu-
zat, fiindcă ştiam că distanţele se
măsoară în metri, am voit să lămu-
resc chestiunea; dar, complice,

Doamna mi-a oprit cu un gest de-
bitul verbal şi ne-a dat o sarcină in-
dividuală: să aflăm până a doua zi
care este dreapta, unica măsură. Iar
în ziua următoare, ne-a povestit
despre metrul etalon de la Sevres,
acceptat de multe ţări, şi chiar ne-a
arătat o fotografie cu acel obiect
atât de valoros. Abia după aceste
lămuriri, ne-a înfăţişat un metru
confecţionat din lemn lustruit, la
capete cu plăcuţe metalice limita-
tive … Aşa am început a învăţa
despre sistemul metric în primă-
vara aceea depărtată.

Doamna Mărioara era, ştiu
bine acum, adepta şcolii socratice,
îmbinând activitatea din clasă cu
numeroase reprize peripatetice, în
care descopeream de-a minunea ce
era de aflat despre lumea în care ne
învârtisem, nişte ignoranţi auten-
tici, până atunci.

La clasa noastră nu suna nicio-
dată clopoţelul de pauză. Ne-o
dădea Doamna, când chibzuia că
suntem obosiţi; o lungea până ce
eram sătui de zbeng şi, după ce
reintram în sala de clasă, relua su-
biectul anterior, dacă era nevoie.

Nu am apucat vreodată să-i
mulţumesc Doamnei şi să-i spun
că a contribuit decisiv la ceea ce
aveam să devin, fiindcă Dumnezeu
nu a lăsat-o să îmbătrânească, che-
mând-o în lumea umbrelor când eu
eram abia adolescent …
........................................................
...................................................... 

La facultate, învăţând după
modelul scolastic structura lecţiei,
tipică prin anii 50 ai veacului tre-
cut, am înţeles deplin cum proce-
dau într-o oră (de fapt în 50 de
minute), câţiva dintre dascălii mei
din liceu: 1. moment organizatoric,
2. verificare, 3. predare, 4. Fixarea
cunoştinţelor. Cum zicea Creangă?
„Cumplit meşteşug …”

A

Doamna Mărioara



Aşa mor inovaţiile necesare
n anul 1960, sub directoratul renumitului pedagog Virgiliu Radulian, devenit
peste puţin timp prorector al Universităţii băcăuane şi mai apoi ministru ad-
junct, Liceul „Carol I” din Bicaz, datorită rezultatelor remarcabile, devenise
unitate experimentală a ministerului educaţiei.

La plecarea sa către învăţământul superior, în vara anului 1963, Virgiliu
Radulian a lăsat în desfăşurare un experiment foarte îndrăzneţ, unic în România
acelor ani, şi anume, introducerea treptată a profesorilor, pe discipline, la cursul

primar, astfel ca în clasa a patra toate materiile să aibă profesori titulari şi trecerea
către gimnaziu să se facă fără conflicte de adaptare.

Liceul beneficia de colaborarea unor învăţători de înaltă ţinută (Ortansa Chiriac,
Ioana Alexandru, Elvira Hanganu şi Constantin Fânaru), care preluau clasele întâi şi
le pregăteau pentru noul sistem de lucru.

Una dintre problemele delicate era gradul de pregătire(sau lipsa de pregătire) a
profesorilor pentru activitatea cu copiii de 6 – 10 ani. Şansa noastră, la Bicaz, consta
în faptul că unii dintre profesorii excelenţi ai liceului, câţiva dintre ei viitori dascăli
universitari, erau absolvenţi ai şcolii normale, instituţie care pregătea învăţătorii, iar
alţii lucrau de câţiva ani, cu bune rezultate, la clasele gimnaziale, unde elevii aveau
vârste apropiate de cei din ciclul primar. 

În trimestrul al doilea din clasa întâi, alături de învăţătorul titular se includeau
treptat profesorii de educaţie fizică, desen şi muzică. Apoi, având în vedere dificul-
tatea obiectelor din programă (curriculă, mă rog …), începând cu clasa a doua, în-
văţătorul rămânea de drept dirigintele clasei, fiind introduşi, unul după altul, profesori
pentru toate disciplinele.

Rezultatele erau spectaculoase. Dincolo de statisticile de rigoare, elocvente prin
ele însele (dacă vor mai fi existând undeva …) am constatat superioritatea noului
model prin evoluţia şcolară a copilului meu, supus experimentului. Începând cu clasa
a treia primară, a câştigat, ani la rând, premiul întâi pe ţară la limba şi literatura ro-
mână, iar în clasa a şasea, premiul al doilea, pe ţară, la canto.

Experimentul impunea însă cheltuieli bugetare sporite, fiindcă, dincolo de sala-
riului unui singur învăţător, apărea şi plata superioară a orelor atribuite profesorilor.
În plus, era nevoie de condiţii de lucru noi, deosebite de cele tradiţionale, şi de ma-
teriale cu totul diferite faţă de ce se cerea atunci la clasele primare.

Până în anul 1968, când am părăsit şi eu conducerea liceului (şi şcoala), experi-
mentul îşi dovedise fără dubii valoarea şi mă aşteptam să fie introdus într-un lot de
unităţi bine utilate şi excelent încadrate, la nivelul întregii ţări, pentru pregătirea ge-
neralizării în învăţământul primar.

În locul acestui pas, ministerul, dirijat (culmea!) de un academician adevărat,
celebru(?!), matematician de profesie, şi conducerea nou înfiinţatului judeţ Neamţ,
ambele adepte ferme ale şcolii tradiţionale, cea cu „clasă, tablă şi cretă”, au pus cruce
peste munca noastră de un deceniu, susţinând că noul sistem nu poate fi susţinut fi-
nanciar din cauza creşterii substanţiale a cheltuielilor, salariale şi de alt ordin (veche
şi eternă poveste).

Şi aşa a rămas …
Sit tibi terra levis!

Mihai-Emilian MANCAŞ

Dascăli de altădată
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Galeria „Cupola” Iaşi, Bucureşti, Chişinău,
Bacău, Galeria Teatrului Naţional Bucureşti,
Bienala „Lascăr Vorel”. Distincţii: Diploma
de Onoare a Comitetului de Cultură Neamţ
şi Premiul „Lascăr Vorel” pentru pictură.

■ 4/1934 – n. Marin-Marcel Drăgo-
tescu, la Craiova (d. 6. 07. 2002, Piatra-
Neamţ), profesor, documentarist, eseist şi

publicist. A absolvit Facul-
tatea de Istorie a Universi-
tăţii Bucureşti, ca şef de
promoţie (1957), a primit o
bursă la Institutul „Con-
stantin Drăgan” de la Mi-
lano (1957). Întemeietor şi
director al Muzeului de Is-
torie din Bicaz, vicepreşe-
dinte al Comitetului de
Cultură şi Artă Neamţ.

Scrieri: „Monumente istorice de pe Valea Bistriţei”
(colab.), „Ghid turistic al Judeţului Neamţ”, „Pala-
tul Cnejilor şi Mănăstirea Durău”, „Piatra-Neamţ
– mic îndreptar turistic”, „Muzee şi colecţii din Ju-
deţul Neamţ”, „Drumuri la mănăstiri moldave”,

„Mănăstirea Războieni – arc peste timp”, „Monu-
mente istorice şi de arhitectură din Judeţul Neamţ”
(colab.) Colaborări: Acţiunea”, „Ateneu”, „Anti-
teze”, „Asachi”, „Carpica”, „Ceahlăul”, „Contem-
poranul”, „Informaţia Primăriei, „Credinţa
neamului”, „Memoria antiquitatis”, „Revista mu-
zeelor” ş. a.

■ 6/1930 – n. George Podani, la Suceava
(d.?), profesor, publicist, a absolvit Facultatea de
Filozofie, unde a rămas asistent universitar (1954-

1958), apoi a venit în Judeţul Neamţ, unde a
fost director al Casei Creaţiei Populare, inspec-
tor la Comitetul de Cultură şi Artă cu probleme
de artă (1968-1990); a contribuit la organizarea
Stagiunilor muzicale, a Vacanţelor Muzicale la
Piatra-Neamţ şi a numeroase expoziţii de artă
plastică. Colaborări:
„România literară”,
„Contemporanul”, „Ate-
neu”, „Îndrumătorul cul-
tural”, „Asachi”,
„Ceahlăul” ş. a.

■ 7/1932 – n. Virgil
Răzeşu, la Brăila, doctor
în medicină, prozator, a ab-
solvit Institutul de Medi-
cină, Iaşi. 

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

„

februarie 2017

upă prima lecţie de
probă din practica
studenţească, m-am
certat aprins cu asis-
tenta de „metodică”,
prea frumoasa dom-
nişoară Theodo-

rescu, fiindcă, în loc să
aplic structura arhaică, faţă
cu nişte liceeni deştepţi şi
zurbagii, complet necunos-
cuţi mie, peste măsură de
gălăgioşi la începutul orei
şi aflaţi în exerciţiul de
aruncare a multor avioane
de hârtie, am dat naibii pla-
nul de lecţie, preferând să
discut cu ei, foarte intere-
saţi dintr-odată, ora în-
treagă, despre chipul în
care se pilotează un planor
adevărat, spre deosebire de
un avion de hârtie (?!),
într-o linişte exemplară din
partea elevilor.

Profesorul de „meto-
dică”, pus imediat în temă
de frumoasa domnişoară,
care i-a povestit, de faţă cu
vinovatul, cum părăduisem
bunătate de 50 de minute,
nu m-a trântit la examen,
fiind eu tare la teorie; dar
nu a uitat aventura cu pla-
norul şi, explicit, mi-a scă-
zut nota cu două puncte,
observând că am o fantezie
bogată, dar cam dezordo-
nată. Asta e …
............................................
............................................

Într-un interviu dat an-
ţărţ unui gazetar nemţean
şi publicat în ziarul „Ceah-
lăul”, eruditul profesor uni-
versitar, doctor, Mircea A.
Diaconu spunea:

„… Am avut şansa să
fac româna cu profesorul
Mancaş.

Orice temă trebuia să
fie precedată de un plan; o
idee trebuia să structureze
întregul text care urma să
fie elaborat; concluziile
erau decisive în abordare.
Comunicarea trebuia să fie
o demonstraţie.

La prima teză din
clasa a zecea, când mi-a
spus că am un stil al meu,
îţi dai seama ce aripi mi-a
dat! Acum câţiva ani, am
revăzut acel text. Aş fi fost
mult mai sever, poate chiar
drastic. Nu ştiu cum arătau
celelalte teze, dar eu nu
spuneam mai nimic din ce
era scris în manuale. Spu-
neam ce gândesc, într-o
construcţie rotundă, dar
într-un stil, totuşi, cam lă-
bărţat.

Înţeleg abia acum ce
profesor extraordinar a
fost ...”

Dragul meu ucenic de
demult, nu am nici o vină
pentru ce ai spus elogios
despre mine, exagerând
desigur. Totul se datorează
Doamnei Mărioara, cea din
îndepărtaţii ani 40 ai vea-
cului trecut, o intelectuală
autentică, o învăţătoare cu
adevărat extraordinară,
chiar şi fără de brevete şi
de titluri, fiindcă aşa o zi-
dise Dumnezeu, Învăţătoa-
rea mea …

Mihai-Emilian
MANCAŞ

Doamna Mărioara
D

Î



Şcoala românească, la zi
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12/1894 – n. Otilia Cazimir, la Cotu-
Vameş, Roman, Neamţ (pseud. Alexandrei
Gavrilescu; d. 8. 06. 1967, Iaşi), membră a
S. S. Români (1929). Inspector în Direcţia
Generală a Teatrelor (1937-1947). Debut în
„Însemnări ieşene” (1919), editorial, cu
„Lumini şi umbre”, poezii (1923). A scris
şi a publicat memorialistică, literatură pen-

tru copii, traduceri. Premiul Academiei Române,
Premiul Naţional pentru Poezie, Premiul „Fe-
mina-Vie Heureuse”, Premiul S. S. R. Alte vo-
lume: „Unchiul din America”; „Fluturi de
noapte”; „Grădina cu amintiri şi alte schiţe”;
„Cântec de comoară”; „Jucării”; „Baba iarna
intră-n sat”; „În târguşorul dintre vii…”; „Priete-
nii mei scriitori…”; ş. a.

■ 13/1937 – n. Constantin Grasu, la Tarcău,
Neamţ, geolog, profesor universitar doctor (1969).

■ 14/1960 – n. Dan Iacob, la Piatra-Neamţ,
poet şi eseist. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ (1979), apoi, Facultatea de Transpor-
turi a Institutului Politehnic Bucureşti (1985). În
prezent, lucrează la Biblioteca Judeţeană „G. T. Ki-

rileanu” Neamţ, unde a rea-
lizat un proiect de
teatru-lectură. În 1984, la o
sesiunea de comunicări pre-
zintă lucrarea „Strategia
gândului filosofic la Baruch
Spinoza”. În 1999, după re-
dactări succesive ale eseului
„Neodihnirea de fiinţă”, ob-
ţine premiul special pentru

eseu şi pentru nuvelă la Concursul de Creaţie Creş-
tină „Daniel Turcea”. Eseul apare în volum (2001).
Alte cărţi „Lasă-te locuit”; „Pecetea”; „Uită-te o
clipă, răsare soarele...”, „Drumuri prin memorie,
Semicentenarul unui mod de a fi” (coord.). Este
membru al U. S.

■ 15/1955 – n. Vasile Postolică, la Păstrăveni,
Neamţ, profesor universitar doctor, la Universitatea
din Bacău. Matematician. Fost elev şi profesor la
Liceul „Petru-Rareş”. Peste 70 de lucrări, mai mult
de jumătate publicate în străinătate, pe toate meri-
dianele. Inclus în ediţia a 16-a a „Who’s Who in the
World” (1998), în „Encyclopedia of business ana-
lytics and optimization” din S. U. A. Participant la
sesiuni, conferinţe şi congrese de profil din multe
centre ştiinţifice ale lumii. Membru al: A. O. Ş. şi
al S. Ş. M. din România, al Societăţii Americane
de Matematică, al Societăţii pentru Matematică
Aplicată (Philadelphia), al Societăţii Internaţionale

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 13)

n

februarie 2017

4. BĂNCILĂ, OCTAV
(1872-1944) pictor; 145 ani
de la naştere 
04. JIQUIDI, AUREL
(1896-1962) pictor, grafician;
55 ani de la moarte 
07. DRUMEŞ, MIHAIL
(1901-1982) scriitor; 35 ani

de la moarte 
07. GOLESCU, DINICU (1777–
1830) cărturar iluminist, memorialist;
240 ani de la naştere 
07. HĂULICĂ, DAN critic de artă,
eseist, academician; 85 ani de la naştere 
12. DAVILLA, ALEXANDRU
(1862-1929) dramaturg, prozator;

155 ani de la naştere 
13. CARAGIALI, COSTACHE
(1815-1877) scriitor; 140 ani de la
moarte 
15. GIURESCU, DINU C. istoric,
academician; 90 ani de la naştere 
19. ZIUA BRÂNCUŞI
20. MALIŢA, MIRCEA matemati-
cian, academician, diplomat; 90 ani
de la naştere 
20. MILLE, CONSTANTIN
(1861-1927) scriitor, ziarist; 90 ani
de la moarte 
23. VULCĂNESCU, ROMULUS
(1912-1999) etnolog şi scriitor; 105
ani de la naştere. (Rep.)

1. CONVORBIRI LITE-
RARE, revistă fondată la
Iaşi de Societatea „Juni-
mea”; 150 ani de la apariţie
01. CREANGĂ, ION
(1837-1889) scriitor; 180
ani de la naştere 
04. BACONSKY, A.E.

(1925-1977) scriitor, traducător; 40
ani de la moarte
04. CARAGIU, TOMA (1925-
1977) actor; 40 ani de la moarte 
04. TITULESCU, NICOLAE
(1882-1941); diplomat, academi-
cian; 135 ani de la naştere 
07. PALER, OCTAVIAN (1926-

2007) scriitor; 10 ani de la moarte 
09. ELIADE, MIRCEA (1907-
1986) filosof, eseist, romancier,
academician; 110 ani de la naş-
tere
16. BRÂNCUŞI, CONSTANTIN
(1876-1957) sculptor, academician;
60 ani de la moarte 
20. MUSICESCU, GAVRIIL
(1847-1903) compozitor, dirijor,
pedagog; 170 ani de la naştere
24. BLANDIANA, ANA poetă,
prozatoare; 75 de ani de la naştere 
25. KIRILEANU, GHEORGHE
T. (1872–1960) istoric literar, acade-
mician; 145 ani de la naştere. (Rep.)

0 0

Paşi spre învăţământul
profesional dual

e 31 ianuarie 2017, la sediul Ministerului Educaţiei
Naţionale a avut loc o întâlnire între reprezentanţii
ministerului şi cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie
a României, având ca teme principale: dezvoltarea
învăţământului profesional dual şi îmbunătăţirea for-
mării profesionale a adulţilor. Legat de învăţământul
profesional şi tehnic s-au prezentat rezultatele obţi-
nute până în prezent şi metodologia privind această

formă de învăţământ realizată în comun de cele două insti-
tuţii. 

„S-a apreciat faptul că există deja acest parteneriat
între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Camera de Comerţ
şi Industrie a României privind calificarea forţei de muncă,
tot mai greu de asigurat din cauza migraţiei şi a demografiei
negative şi s-a convenit perfecţionarea lui şi multiplicarea
la nivelul Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene şi In-
spectoratelor Şcolare Judeţene. Ministrul Pavel Năstase a
propus realizarea unui proiect comun al celor două instituţii
care să pună în practică toate demersurile făcute până în
prezent. Gestionarea forţei de muncă în România în acest
moment şi adaptarea calificărilor la nevoile economiei na-
ţionale sunt provocări care trebuie rezolvate cu prioritate.
În legătură cu formarea profesională a adulţilor, a doua
temă în discuţie, s-au semnalat o serie de disfuncţionalităţi
şi întârzieri în luarea unor decizii, cauzate de dubla subor-
donare a Autorităţii Naţionale pentru Calificări la Ministe-
rul Educaţiei Naţionale şi la Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale. S-a sesizat, de asemenea, existenţa unor standarde
profesionale învechite care nu corespund cererii existente
pe piaţa muncii”, a declarat Mihai Apopii, preşedintele Ca-
merei de Comerţ şi Industrie Neamţ. (Red.)

Solicitările
ultimului Consiliu Naţional al Elevilor

ea de-a XXII-a Adunare Generală a
Consiliului Naţional al Elevilor a
avut loc în perioada 3-6 februarie
2017, la Râmnicu Vâlcea, şi a dez-
bătut subiectele actuale de interes
general privind învăţământul preuni-
versitar din România, organizarea
alegerilor pentru viitoarea conducere

a unicei structuri reprezentative a elevilor
la nivel naţional, starea sistemului de învă-
ţământ. 

Adunarea Generală a solicitat ca va-
canţa de vară să înceapă pe 1 iunie, iar anul
şcolar pe 1 septembrie. Reprezentanţii ele-
vilor propun această modificare pentru a
echivala numărul de săptămâni ale semes-
trelor, astfel încât vacanţa de iarnă să fie ex-
tinsă cu o săptămână. 

Totodată s-au stabilit direcţiile funda-
mentale de acţiune ale Consiliului Naţional
al Elevilor în vederea asigurării continuită-
ţii luptei pentru reformarea actului educa-
ţional, astfel încât principiile susţinute de
legislaţia în vigoare să fie aplicate cores-
punzător şi, în acelaşi timp, să existe o com-
patibilizare cu nevoile societăţii
contemporane.

Alte discuţii esenţiale au făcut referire
la situaţia problematică a manualelor şco-
lare, rămase încă neactualizate în raport cu
noua paradigmă educaţională, organizarea

transparentă şi riguroasă a concursului pen-
tru ocuparea funcţiilor de director şi inspec-
tor şcolar şi Codul de etică în învăţământul
preuniversitar, cod pe care reprezentanţii
elevilor l-au amendat, însă nu îl consideră
aplicabil în actuala cutumă a sistemului de
învăţământ preuniversitar.

„Ne aflăm la coada clasamentului
mondial când vine vorba de vacanţe alocate
elevilor a declarat Vlad Ştefan, Preşedintele
Consiliului Naţional al Elevilor, aşadar ne
dorim o săptămână în plus la vacanţa de
iarnă, echivalând astfel cele două semestre.
Şi dacă privim problema strict din interesul
şcolii, mărirea vacanţei de iarnă poate res-

trânge consu-
mul mare de
resurse alocate
încălzirii şco-
lii, aspect
esenţial în ge-
stionarea efi-
cientă a
bugetului. Re-
feritor la codul

de etică al profesorului, forma actuală este
foarte bună, însă ne temem că va rămâne
doar pe hârtie şi nu vom fi parte a asumării
generalizate a principiilor şi valorilor invo-
cate de către toţi actorii implicaţi în educa-
ţie”. (Red.)
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n urmă cu 81 de ani, pe data de 19 februarie
1936, se năştea, în comuna Bulzeşti din ju-
deţul Dolj, poetul, prozatorul, dramaturgul,
eseistul şi traducătorul Marin Sorescu,
membru al Academiei Române şi fost Mi-
nistru al Culturii în perioada 25 noiembrie
1993 – 5 mai 1995.

Marin Sorescu a debutat în 1964, la
vârsta de 28 de ani, cu
volumul de parodii „Sin-
gur printre poeţi”, opera
lui cuprinzând peste 60
de cărţi, traduse în mai
mult de 20 de ţări ale
lumii. Marin Sorescu s-a
remarcat totodată prin
preocuparea pentru pic-
tură, deschizând nume-
roase expoziţii în ţară şi
în străinătate. După Re-

voluţia din 1989, a ocupat funcţia de Ministru al
Culturii în cadrul cabinetului Nicolae Văcăroiu.
Între distincţiile obţinute de-a lungul vieţii sale,
amintim: Premiul Academiei Române (1968,
1977), Medalia de aur pentru poezie „Napoli os-
pite”, Italia, 1970; Premiul Academiei Române
pentru dramaturgie, 1970; „Le Muse”, acordat de
Accademie delle Muse, Florenţa, 1978; Premiul
Internaţional de Poezie „Fernando Riello”, Ma-
drid, Spania, 1983; Premiul Herder, acordat de
Universitatea din Viena, în 1991, pentru întreaga
activitate; Premiul Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, obţinut de şase ori – pentru poezie, teatru şi
critică literară.

Marin Sorescu s-a stins din viaţă pe data de 8
decembrie 1996, la spitalul Elias din Bucureşti.
Ultimele sale poezii, scrise pe patul de spital şi pu-
blicate postum în volumul „Puntea” (subintitulat
„Ultimele”), sunt străbătute de tristeţea poetului
conştient că trebuie să treacă puntea care leagă
viaţa de moarte: „Ce mă doare cel mai tare/E că
nu voi mai putea fi/În contact cu cărţile,/Să stau
dimineaţa în faţa bibliotecii/Ca la ţărmul
mării/Mângâiat de briza tainică adiind/De pe raf-
turi./ Dacă tot voi fi atât de aproape de ele,/Sper
să nu mi se refuze, Doamne,/Plăcerea de a citi în
stele/Măcar o dată pe săptămână/După orarul
afişat pe un nor.” 

Potrivit criticului literar Romulus Diaco-
nescu, „Marin Sorescu este un scriitor total. A de-
butat şi s-a lansat în poezie, profesează critica şi
estetica literară, s-a lansat mai apoi în teatru şi, în
ultimul timp, în roman şi jurnal. Această prolife-
rare a genurilor, având şi un succes extraordinar
de public, se păstrează sub semnul unei vizibile

unităţi stilistice şi de gândire...”.
Numele lui Marin Sorescu se leagă şi de ju-

deţul Neamţ, unde scriitorul a fost prezent de două
ori, în anii 1972 şi 1975.

Prima vizită, cea din anul 1972, s-a datorat
celei de-a şasea ediţii a „Antologiei scriitorilor ro-
mâni contemporani”, eveniment la care Marin So-
rescu a fost invitat să participe. În 1975, poetul a
sosit la Piatra-Neamţ, de data aceasta pentru a re-
giza spectacolul „Matca”, la Teatrul Tineretului.

Piesa „Matca” a fost publicată în revista
„Teatrul”, nr. 9/septembrie 1973, apoi în volumul
„Setea muntelui de sare”, apărut în 1974, la Edi-
tura Cartea Românească. A fost tradusă în fran-
ceză (1975), rusă (1978), macedoneană (1979),
maghiară (1980), engleză (1985), fiind jucată pe
numeroase scene ale lumii.

Premiera absolută a piesei a avut loc la 15 oc-
tombrie 1974, în Elveţia, pe scena companiei „Le
Nouveau Theatre de Poche” din Geneva. În
aceeaşi lună, piesa este montată la Teatrul Mic din
Bucureşti, în regia lui Dinu Cernescu.

Pe 6 martie 1975 a avut loc, la Teatrul Tine-
retului din Piatra-Neamţ, premiera piesei „Matca”,
textul fiind refăcut special de autor pentru acest
spectacol.

Din distribuţie făceau parte: Catrinel Paras-
chivescu Blaja (Irina), Cornel Nicoară (Moşul),
Ion Muscă (Titu), Nina Zăinescu (Silvica), Paul
Chiribuţă (Lelea Anica / Prima momâie), Constan-
tin Cojocaru (Gaga Ioana / A doua momâie).
Regia: Marin Sorescu; Asistenţi regie: Eduard Co-
vali şi Alexandru Lazăr. Scenografia: Liviu Ciulei
şi arh. Dan Jitianu; Muzica: Dinu Petrescu; Ilus-
traţia muzicală: Lucian Ionescu.

Piesa a fost distinsă cu Marele premiu la Fes-
tivalul spectacolelor de teatru pentru tineret şi
copii, Piatra-Neamţ, 1975. 

Irina NASTASIU

Lecţia de istorie
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e Inginerie Optică
(Washington), al
Universităţii din
Georgia (S. U. A.),
al Societăţii Interna-
ţionale de Decizii
Multicriteriale şi al
The Planetary So-

ciety (Pasadena, SUA).
Cetăţean de Onoare al Mu-
nicipiului Piatra-Neamţ.

■ 15/1955 – n. Mircea Bostan, la Bacău, poet,
prozator, publicist. După clasele primare, gimna-
ziale şi două liceale frecventate în oraşul natal, iar
următoarele la Liceul „Roman-Vodă” din Roman,
a devenit elev al Şcolii Militare de Ofiţeri de Arti-
lerie Antiaeriană şi Radiolocaţie „Leontin Sălăjan”
din Braşov (azi, „Henri Coandă”). Urmează Aca-
demia Militară Generală, Bucureşti, Facultatea de

Sociologie-Psihologie a Universităţii „Spiru
Haret”, Bucureşti, precum şi cursuri postuniversi-
tare de pregătire în domeniul psihologiei. A debutat
în „Orizonturi ostăşeşti” (1974). Premii, la diverse
concursuri. Membru al U. S. Scrieri: „Sabia cu lu-

netă”; „Dimineaţa adormiţilor”; „Alb umed”; „Chi-
rurgia cuvintelor”; „Cu Dumnezeu înainte şi
dracu’n cârcă…” ş. a. 

■ 17/1946 – n. Ion Timaru, la Negriteşti, Po-
doleni, Neamţ, poet, prozator. După absolvirea
Şcolii Primare din satul natal (1956), a Şcolii de 7
ani (azi, „Alexandru Podoleanu”) din Podoleni
(1959) şi a Şcolii Medii Mixte Nr. 2 din Piatra-
Neamţ (azi, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”),
a devenit elev al Şcolii Militare Superioare de Ofi-

ţeri de Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie „Leon-
tin Sălăjan” (azi, Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” din Braşov). Este şi absolvent al Facultăţii
de Drept din Iaşi (1985). După debutul editorial cu
volumul „Vârtejul amintirilor, versuri şi proză,
2006, a publicat romanele: „Tunet zdrenţuit”,
„Neant purpuriu”, „Culori de Negriteşti” şi „În nu-
mele legii”. 

■ 20/1947 – n. Leo-
nard Rotaru, la Valea lui
Ion, Blăgeşti, Bacău, pro-
fesor, eseist. Absolvent al
Facultăţii de Litere a Uni-
versităţii Bucureşti. Ca-
rieră didactică: profesor
(Zăneşti, Neamţ şi Piatra-
Neamţ), până la pensio-
nare (2011). Preşedinte al
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Oferta lui
Constantin Brâncuşi

n Atelierul lui Brâncuşi de lângă Cen-
trul Pompidou, un text în franceză
spune că celebrul sculptor a ajuns la
Paris pe jos şi a găsit de cuviinţă că ase-
menea călătorie nu merită făcută şi in-
vers. Faptul că Brâncuşi n-a mai făcut
drumul şi invers, a fost nu din voinţa sa
cum susţin francezii ci din bigotismul

ideologic al comunismului românesc.
În anul 1951, povestește Horia Muntenaş în

cartea sa Dincolo de Brâncuşi, sculptorul a ho-
tărât să doneze statului român parte din opera sa,

aproximativ 230 de
sculpturi precum şi ate-
lierul. Din acest motiv
a fost trimisă la Paris o
comisie formată din
Constanţa Crăciun şi
Teohari Georgescu, pe
nume adevărat Burah
Tescovich, pe atunci
ministru de interne şi
în plus Leonte Răutu.

Ajunşi la Brân-
cuşi, i-au pus acestuia
o sumedenie de între-

bări naive şi tendenţioase care l-au enervat pe
Neica Costică, cum îi ziceau prietenii, pentru
ca musafirii de rang înalt să plece din atelierul
maestrului cam şifonaţi.

Ajunşi acasă au făcut un raport detaliat
asupra omului şi operei sale, pe marginea că-
ruia, rezoluţia pusă personal de Gheorghe
Gheor ghiu-Dej a fost de o crasă ignoranţă şi
de-a dreptul stupefiantă: Operele lui Brâncuşi
nu ajută cu nimic la edificarea socialismului în
România. Refuzăm! 

Era considerat un reprezentant al formalis-
mului burghez cosmopolit, iar celor care-i con-
siderau opera drept artă abstractă, le-a răspuns
cât se poate de dur: Sunt nişte imbecili cei care
spun despre lucrările mele că ar fi abstracte,
ceea ce ei numesc abstract este cel mai pur rea-
lism, deoarece realitatea nu este reprezentată
de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei,
de esenţa lucrurilor.

Din volumul Rememorări tardive,
de C. GRASU

Î

Î

Remember Marin Sorescu, „scriitorul total”
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onsiliului Municipal al Pionierilor din Pia-
tra-Neamţ, inspector şcolar. Titlul de „Pro-
fesor evidenţiat” (1987), „Diploma şi
Trofeul de Excelenţă în Educaţie” (2010).
Membru fondator al Revistei „Asachi”,
(1991), coordonator al suplimentului „Di-
dactica”. Colaborări: „Acţiunea”, „Aposto-

lul”, „Ceahlăul”, „Conta”.
Cărţi: „Noţiuni şi exerciţii
de limba română”,
(colab.); „Biserica «Buna
Vestire», Dărmăneşti, Pia-
tra-Neamţ” „Dincolo de
orice, rămâne nădejdea”. 

■ 21/1925 – n. Sofia
Burculeţ, la Români,
Neamţ, profesor emerit,
publicist. A absolvit Liceul

de Fete (azi, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”)
din Piatra-Neamţ şi Facultatea de Pedagogie şi Psi-
hologie, Bucureşti. A predat la Şcoala Pedagogică,
la Liceul „Calistrat Hogaş” şi la Liceul „Petru
Rareş”, toate din Piatra-Neamţ. Funcţii: inspector

şcolar şi director al Casei Corpului Didactic Neamţ.
A contribuit la apariţia Revistei „Preocupări didac-
tice” (1970). Volumul „Rolul şi locul educatorului
în procesul de modernizare a învăţământului”
(1970).

■ 21/1967 – n. Anda-Luiza Bogza, la Piatra-
Neamţ, solistă de operă. A absolvit Şcoala Nr. 3,
Liceul „Calistrat Hogaş” (cl. IX-X), Şcoala de Mu-
zică, toate din Piatra-Neamţ, Liceul de Muzică
„George Enescu” din Bucureşti, Conservatorul din

Iaşi şi Academia de Muzică,
Bucureşti (prof. Arta Flo-
rescu). S-a stabilit la Praga,
unde şi-a desăvârşit pregăti-
rea muzicală la Academia
de Muzică, iar în 1991,
după un succes răsunător cu
rolul titular din opera „Je-
nufa” de Leon Janacek, a
devenit solistă a Operei din
capitala Cehoslovaciei. Şi-a

continuat studiile la Viena şi Berlin. Premiul I la
Concursul laureaţilor de la Viena. S-a bucurat .de
succes pe marele scene ale lumii.

■ 21/1961 – n. Constantin Lăcătuşu, la
Piatra-Neamţ, inginer geofizician, alpinist, ab-
solvent al Liceului „Petru Rareş” şi al Facultăţii
de Geologie-Geografie, Bucureşti. A organizat
cluburi de alpinism în Bucureşti („Prospectorul”)

(urmare din pag. 15)
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Programe educaţionale
gratuite

unior Achievement (JA) România a lansat,
joi, 2 februarie, înscrierile pentru anul şco-
lar 2017-2018 la programele internaţio-
nale de educaţie pentru viaţă şi carieră,
prin Curriculum la Decizia Şcolii (CDŞ)
sau Curriculum în Dezvoltare Locală
(CDL), în toate instituţiile de învăţământ
preuniversitar, pentru clasele 0-XII. Elevii

(6-19 ani) pot urma gratuit 17 programe interna-
ţionale de tip „learning by doing” testate şi im-
plementate în 39 de ţări din Europa şi 123 de ţări
din toată lumea. Adaptate pentru fiecare nivel de
studiu, cele 17 programe JA îi ajută pe elevii din
clasele 0-XII să-şi dezvolte abilităţile de viaţă,
folosind metodologia „learning by doing” ce cu-
prinde scenarii, jocuri de rol, dezbateri, studii de
caz, lucru în echipă şi chiar proiecte de afaceri.

„Profesorii şi elevii beneficiază GRATUIT,
prin participarea la fiecare program JA imple-
mentat la clasă sub forma CDŞ/CDL de: training
şi consultanţă pentru implementarea activităţilor
la clasă; programă şi set gratuit de materiale ti-
părite: ghidul profesorului, manualul elevului,
materiale auxiliare (fişe, postere, suport online
etc.); de evaluare: PRE-TEST şi POST-
TESTVV; activităţi individuale şi în echipă; cer-
tificare pentru profesor şi elevi; participare la
competiţii şi proiecte naţionale şi internaţio-
nale”, se precizează pe portalul Junior Achieve-
ment România.

Noutăţi
în planul de şcolarizare al
elevilor din judeţul Neamţ 

Urmare a deciziei Consiliului de Adminis-
traţie al Inspectoratului Şcolar, faţă de anul şco-
lar în curs, în viitorul plan de şcolarizare al
elevilor din judeţul Neamţ au fost „tăiate” cinci
clase la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”
Piatra-Neamţ, Liceul „Vasile Conta” Târgu-
Neamţ, Liceul Tehnologic Dămuc, Liceul Teh-
nologic Oglinzi şi Liceul Tehnologic
Vânători-Neamţ şi suplimentată una – la „Spiru
Haret”. Aşa se face că în anul şcolar 2017-2018
vor fi 166 de clase a IX-a, cursuri de zi. În anul
şcolar în curs, în liceele din Neamţ funcţionează
170 de clase a IX-a – cu 13 mai puţine decât în
anul şcolar 2015- 2016. În ianuarie 2016, în zona

Piatra-Neamţ au fost reduse şapte clase, iar în
zona Roman – şase clase. Ponderea o vor deţine,
ca şi în ultimi ani, clasele pe filiera tehnologică.
Vor fi 100 astfel de clase, în timp ce filiera teo-
retică va cumula 51 de clase, iar filiera vocaţio-
nală – 19 clase. Vor mai fi două clase a IX-a –
cursuri serale, şi încă cinci clase a IX-a – învă-
ţământ cu frecvenţă redusă. 30 de clase de pro-
fesională Totodată, vor fi constituite şi 30 de
clase a IX-a de profesională, dintre care una – în
premieră – în sistem dual. Aceasta va funcţiona
la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra
– Neamţ, în baza unui protocol de colaborare în-
cheiat cu societatea RIFIL SA, şi va pregăti spe-
cialişti în meseria de filator. Pentru elevii cu
handicap vor fi înfiinţate trei clase a IX-a de pro-
fesională, la Liceul Special Ştefan cel Mare. 

Abandonul şcolar în Neamţ 
Conform datelor centralizate de CJRAE

Neamţ şi transmise de inspectorul Elena Preda,
purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar
Neamţ, numărul elevilor care nu s-au prezentat
la şcoală de la începutul acestui an şcolar este de
404 elevi. Pentru absenţele de la ore, 9 elevi au
fost deja exmatriculaţi. În sistemul de învăţă-
mânt preuniversitar din judeţul Neamţ s-au în-
registrat, în luna decembrie 2016, nu mai puţin
de 98.666 absenţe, din care doar 40.150 moti-
vate. 

Prima ediţie a Concursului
de Matematică Mathesis

Cursanţii Centrului Judeţean de Excelenţă
Neamţ, dar şi alţi elevi din clasele IV-XII mate-
matică, au putut participa pe 18 februarie 2017
la prima ediţie a Concursului Judeţean de Mate-
matică Mathesis. 

Concursul, care îşi propune stimularea pa-
siunii elevilor pentru matematică şi promovarea
tineriilor capabili de înaltă performanţă, este or-
ganizat de Centrul Judeţean de Excelenţă
Neamţ, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Neamţ, Colegiul Naţional „Petru Rareş”
din Piatra Neamţ, Colegiul Naţional „Roman
Vodă” din Roman şi Liceul Tehnologic „Vasile
Conta” din Târgu Neamţ.

Totodată acţiunea îşi propune identificarea
elevilor şi profesorilor care au deschidere către
obţinerea de performanţe în matematică şi atra-
gerea acestora în activităţile Centrului Judeţean
de Excelenţă Neamţ,

Pentru liceu, concursul s-a adresat elevilor
claselor cu profil teoretic (specializarea matema-
tică-informatică sau ştiinţele naturii) şi cu profil
tehnologic (specializarea servicii sau tehnic).

Festivalul naţional
de muzică populară

pentru copii 
Consiliul Judeţean Neamţ şi Centrul pen-

tru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” anunţă
organizarea celei de a XXIX-a ediţii a Festiva-
lului-concurs de muzică populară pentru copii
şi tineri „Florile Ceahlăului”. Manifestarea îşi
propune să revitalizeze şi să promoveze tradi-
ţia şi folclorul din România, prin muzica vo-
cală, instrumentală şi costumul popular
românesc, fiind deschisă copiilor şi tinerilor
solişti vocali şi instrumentişti de muzică popu-
lară din România, cu vârste cuprinse între 8 şi
25 de ani.

Festivalul concurs se va desfăşura pe două
secţiuni, una destinată interpreţilor vocali ai
muzicii populare (cu trei categorii de vârstă,
respectiv 9 – 14, 15 – 19 şi 20 – 25 de ani), iar
cealaltă soliştilor instrumentişti (împărţiţi pe
două categorii de vârstă, 9 – 14 şi 15 – 25 de
ani).

Ediţia de anul acesta este structurată pe
două etape. Astfel, preselecţia naţională va
avea loc în perioada 24 februarie – 1 martie,
pentru ca etapa finală să se desfăşoare în pe-
rioada 24 – 26 martie. 

Ca şi la ediţiile precedente, preşedinta ju-
riului va fi prof. dr. Elise Stan, etnomuzicolog
şi realizator TV.

Amănunte legate de festival, precum şi re-
gulamentul acestuia pot fi găsite pe pagina
web a Centrului pentru Cultură şi Arte „Car-
men Saeculare”, www.culturaneamt.ro, pre-
cum şi pe pagina oficială a festivalului,
www.florile.ceahlaului.

Red.

J

PANORAMIC
NEMŢEAN
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i Piatra-Neamţ („Pe-
trodava”, devenit
„Lynx Alpin Club”).
A efectuat expediţii
pe cei mai înalţi
munţi din lume: Cau-
caz, Elbrus, Hima-
laya, Broad Peak,

Pakistan, Everest, Alpii el-
veţieni, Kenia, Tanzania,
Anzii Cordilieri, Aconcagua
şi Cero, Alaska, Cho-Oyn, Dhalaigiri ş. a. Mem-
bru al mai multor fundaţii şi asociaţii de profil.
Deţinător al multor distincţii şi titluri („Far-play,
al ziarului „Sportul românesc”). Autor al proiec-
tului „Ecoturismul în zona ariilor protejate din
Carpaţii Moldovei” şi a unui reportaj himalayan.
Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ
(1992).

■ 27/1958 – n. David Alexandru, la Piatra-
Neamţ, (pseud. lui Mihai C. Constantin), absolvent
al Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu. Debut
publicistic în „Familia” (1981). Colaborări: „Alba-
tros”; „Asachi”; „Ateneu”; „Convorbiri literare”;

„Haiku”; „Luceafărul”; „Orfeu”; „Orion”; „Ori-
zont”; „Steaua”; „Tribuna”; „Tomis”; „Lumina”
(Serbia), „Apokalipsa” (Slovenia): „Monitorul”;
„Realitatea”; „Telegraful”; „Informaţia Primăriei”;
„Evenimentul de Iaşi” ş. a. Cărţi: „Geografii supra-
puse”; „Ideograme”; „Căderea din baobab sau Si-
nucigaşul din arborele genealogic”; „Calea – 13
poeme zen”; „Vitralii însingurate”; „Vechi feli-
nare/Old Street Lamps”; „The moonlignt shadow”
ş. a.

■ 28/1939 – n. George Brăescu, la Ruseni-
Răzeşi, Plopana, Bacău, profesor, folclorist, publi-
cist. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie, din
Iaşi (1971). A fost cadru didactic şi director la şcoli
din: Dragomireşti (Vaslui); Satu Nou (bibliotecar);
Leca-Ungureni, Iţcani-Plopana şi Ruseni-Răzeşi,
toate în Judeţul Bacău. Funcţii: inspector, metodist,
instructor şi consilier cultural la Comitetul pentru
Cultură şi Artă al Judeţului Neamţ, apoi la Casa
Creaţiei Populare a Judeţului Neamţ. A iniţiat şi a
condus cenacluri literare din Neamţ. Este fondator
al Asociaţiei Teatrului Folcloric din România şi Re-
publica Moldova, al Revistei „Ţara Hangului”, al
mai multor fundaţii şi asociaţii culturale. Colabo-
rator la diverse publicaţii. Consilier editorial, anto-
logator, al multor cărţi de literatură şi folclor. Cărţi:
„Panorama teatrului folcloric”; „Dramaturgie fol-
clorică ilustrată”.
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Clubul Copiilor din Roman
lansează proiectul

„Pe urmele lui Brâncuşi”
uzeul de Artă din Roman găzduieşte o
expoziţie cu lucrări plastice realizate de
copii. Expoziţia face parte dintr-un pro-
iect cultural-educativ iniţiat de Clubul
Copiilor din Roman, prin directorul in-
stituţiei, profesor Ilie Boloca. Coordo-
natorul proiectului este profesor dr.

Monica D. Carp, artist plastic, membră a Uni-
unii Artiştilor Plastici. Proiectul, deschis şco-
lilor participante până în luna iunie, a fost
lansat la Muzeul de Artă duminică, 19 februa-
rie.

„Proiectul «Pe urmele lui Brâncuşi» ur-
măreşte cunoaşterea, promovarea creaţiei
brâncuşiene şi valorificarea potenţialului crea-
tiv al copiilor de diferite vârste. Anul acesta,
pe 19 februarie se împlinesc 141 de ani de la
naşterea marelui sculptor, iar pe 16 martie –
60 de ani de la moartea acestuia”, a precizat
muzeograf Mihaela Ciobanu, din cadrul Mu-
zeului de Artă Roman.

Printr-o lege adoptată acum doi ani, Ziua
Brâncuşi este marcată ca sărbătoare naţională
în România, începând cu anul 2016, la 19 fe-
bruarie, amintind de data naşterii marelui scul-
ptor român, 19 februarie 1876.

Pregătire gratuită
pentru bacalaureat

Pentru a veni în sprijinul elevilor de liceu,
profesorii cu experienţă din cadrul Universită-
ţii „Ştefan cel Mare” din Suceava vor face con-
sultaţii gratuite pentru examenul de
bacalaureat. Disciplinele pentru care se orga-
nizează cursuri de pregătire sunt: Limba şi li-
teratura română, Matematică, Chimie organică,
Chimie anorganică, Istorie, Geografie Logică
şi Economie.

Reprezentanţii universităţii sucevene men-
ţionează că, întrucât conţinuturile vizate sunt
din toţi cei patru ani de liceu, la pregătire pot
participa nu doar elevii claselor a XII-a, ci şi
cei din clasele anterioare. Consultaţiile sunt

concepute sub forma unor module interactive
şi vor putea fi personalizate în funcţie de nivelul
de pregătire al elevilor participanţi.

Procedura de înscriere şi orarul consultaţii-
lor, care vor fi acordate la sediul universităţii,
din Suceava, pot fi accesate pe site-ul universi-
tăţii, www.usv.ro 1, la secţiunea „Consultaţii
bacalaureat”. Orarul consultaţiilor va putea fi
de asemenea accesat pe site-ul universităţii. In-
formaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul
de telefon 0230.216.147, interior 505.

Ce doreşte Consiliul
consultativ al tinerilor

Pe 26 ianuarie, la sediul Primăriei
Roman a avut loc şedinţa Consiliului Consul-

tativ pe Probleme de Tineret (CCPT) al mu-
nicipiului Roman, for consultativ din care fac
parte elevi de la toate unităţile de învăţământ
din oraş. 

În cadrul întâlnirii, cei 21 de membri ai Bi-
roului Executiv al CCPT au fost invitaţi de
conducerea Primăriei Roman să prezinte punc-
tul lor de vedere asupra principalelor probleme
cu care se confruntă tinerii, precum şi asupra
soluţiilor pe care administraţia locală ar putea
să le pună în practică în folosul tinerei genera-
ţii.

„Cei mai mulţi dintre tineri au propus con-
ducerii Primăriei Roman să înfiinţeze un cine-
matograf, un mall, o sală de spectacole, un
orfelinat, mai multe locuri de joacă pentru
copii, piste pentru biciclişti şi pentru skate-
board, organizarea de seri dansante şi concerte,
reabilitarea Casei de Cultură, a Policlinicii, a
Gării şi Autogării. Tinerii au subliniat faptul că
generaţia lor se confruntă cu lipsa unor mo-
dele, cu un absenteism şcolar ridicat, violenţă,
dar şi cu pericolul consumului de ţigări sau al-
cool. Printre propuneri s-a numărat şi organi-
zarea unor centre de colectare de haine şi

bunuri care să vină în sprijinul persoanelor ne-
voiaşe”, se arată în comunicatul Primăriei
Roman.

Chestionarele tuturor membrilor CCPT au
fost colectate şi propunerile acestora vor con-
stitui baza în elaborarea Strategiei de Tineret a
municipiului Roman, spun autorităţile locale.

Memorialul
Alexandru Cojocaru

Pe 17 februarie, în aula „Garabet Ibrăi-
leanu” a Colegiului Naţional „Roman Vodă” a
avut loc Memorialul Alexandru Cojocaru, eve-
niment prilejuit de celebrarea a 100 de ani de la
naşterea reputatului profesor matematician Ale-
xandru Cojocaru, unul dintre cei mai emblema-
tici dascăli ai învăţământului romaşcan şi nu
numai.

La evenimentul organizat de şcoala la care
a fost profesor timp de zeci de ani Alexandru
Cojocaru au fost invitate să participe nume-
roase personalităţi din ţară şi străinătate, foşti
absolvenţi ai CNRV, oficialităţi ale administra-
ţiei publice centrale, judeţene şi locale, oameni
de cultură şi de ştiinţă din mediul academic,
cadre didactice şi reprezentanţi ai elevilor sau
ai mass-media.

Evenimentul a implicat, pe lângă desfăşu-
rarea unui simpozion dedicat personalităţii pro-
fesorului Cojocaru, prezentarea unui film
omagial cuprinzând şi imagini de arhivă, reali-
zarea unei medalii omagiale (cu sprijinul şi sub
supravegherea domnului Şerban Ursu) şi edita-
rea unei broşuri în care se găsesc gândurile şi
amintirile multor absolvenţi a CNRV, foşti elevi
ai eminentului matematician.

Printre cei care au onorat cu prezenţa acest
eveniment au fost: Daniel Condurache, prorec-
tor al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iaşi, Şerban Ursu, fost secretar general al
Comisiei Naţionale a României pentru
UNESCO, primarul comunei Mirosloveşti (lo-
calitatea de unde se trage familia Cojocaru),
Viorel Stan, inspectorul general al IŞJ Neamţ,
deputatul Laurenţiu Leoreanu, primarul Lucian
Micu, oameni de cultură, cadre didactice.

Red.

M
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„Să fii tu însuţi şi să fii talentat, aşa cum ştii doar tu”
n De
vorbă
cu actorul
Paul
Chiribuţă

ircea ZAHARIA – Dragă Paul, ne ştim
de 100 de ani, aşa că n-are rost să um-
blăm cu politeţuri şi artificii. Amândoi
ne-am legat viaţa de cea a TT în 1972;
eu, în primăvară, ca referent literar – tu,
în toamnă, ca actor. De atunci tu, după
un stagiu strălucit la TT, ai fost director
la Teatrul Bulandra, profesor la Acadé-

mie théâtrale de l’Union din Limoges – distins
la faţa locului cu titlul de Cavaler al Ordinului
Artelor şi Literelor – eşti profesor şi decan la
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Ci-
nematografică din Bucureşti şi mai şi joci în câ-
teva spectacole din Capitală. Chiar, în ce
spectacole te putem vedea?

Paul CHIRIBUŢĂ – Este adevărat că am
petrecut o bună parte din secolul trecut îm-
preună, într-un loc magic care se numeşte Tea-
trul Tineretului. Ucenicia în acest teatru, care a
fost timp de 25 de ani „locomotiva” teatrului
românesc, o consider un privilegiu. Abia acum,
la vârsta reconsiderărilor, îi măsor justa valoare
şi importanţa pe care a avut-o în cariera mea.
Poate că Sf. Filimon, ocrotitorul artiştilor, a
considerat că merit un pic de atenţie. De altfel,
de atenţia sa binevoitoare au avut parte mai
multe generaţii care au scris în spectacole isto-
ria teatrului românesc contemporan. Nu vreau
să par patetic dar chiar aşa a fost. În ultima
vreme când mi se cere o scurtă prezentare sunt
obligat să precizez că oricât de scurtă aş face-o,
tot lungă pare pentru spaţiul limitat al unui caiet
program. Îmi aduc aminte de o întâmplare care
se petrecea la Casandra (sala IATC-ului din

acea perioadă), la un spectacol de absolvenţă şi
care îi avea în primele rânduri pe toţi marii pro-
fesori ai şcolii. Domnul Moni Ghelerter, o per-
soană cu un statut impunător se aşezase în

primul rând. Chiar în spatele său avea locul
Sanda Manu, care în glumă, se adresează cu-
noscutului regizor: Maestre vreţi să vă lăsaţi
puţin mai jos ca să pot vedea şi eu? După o se-
cundă de ezitare domnul Ghelerter se întoarce
puţin şi răspunde: Nu pot drăguţă, nu mă lasă
istoria. Păstrând proporţiile, nici eu nu pot scrie
o prezentare scurtă. 

M.Z. – Bine. Să ne urcăm atunci în trenul
de Capitală...

P.C. – Despre parcursul meu după plecarea
din Piatra ar fi multe de spus. Am reuşit să intru
în Bucureşti prin Teatrul Naţional de Operetă
Ion Dacian pentru că la acea vreme, doar tea-
trele muzicale aveau dreptul să angajeze actori
care nu aveau buletin de Bucureşti. A urmat
apoi perioada de la Bulandra care a fost una ex-
trem de fastă. Exerciţiul de a sta pe scenă alături
de marii actori ai teatrului ca: Mariana Mihuţ,
Victor Rebengiuc, Virgil Ogăşanu, Ion Besoiu,
Irina Petrescu, Petrică Gheorghiu dar şi mai ti-
nerii Oana Pelea, Răzvan Vasilescu, Marcel
Iureş şi Mihai Constantin era un număr de tra-
pez, fără plasă de protecţie, dar la capătul căruia
satisfacţia era imensă. Faptul că nu puteai greşi,
în orice apariţie, oricât de mică ar fi fost, punea
o presiune enormă la fiecare reprezentaţie, dar
simţeai cum, cu fiecare pas, te apropiai de acea
libertate de creaţie şi siguranţă la care râvnesc
toţi artiştii. Activitatea internaţională a Teatrului
Bulandra reluată imediat după revoluţie s-a in-
tensificat, spectacolele teatrului fiind prezente
în aproape toate marile festivaluri. New-York,
Tokyo, Londra, Bogota, Düsseldorf, Budapesta,
Milano şi Cairo sunt reperele importante pe tra-
seele Teatrului Bulandra în acei ani. Tot în
această perioadă, pe lângă faptul că l-am secon-
dat pe Silviu Purcărete la direcţia teatrului Bu-
landra, aşa cum ai amintit, mi-am început şi
cariera pedagogică, care avea să devină o preo-
cupare majoră în a doua parte a carierei mele. 

Cariera mea a continuat apoi în Franţa,
odată cu numirea lui Silviu Purcărete la direcţia
Centrului Dramatic Naţional Limoges, unde am
dezvoltat un proiect pe care nu am reuşit să-l fi-
nalizăm la Bulandra: şcoală pentru viitorii ac-
tori integrată unui teatru. 

2009 am revenit în ţară la UNATC Bucu-
reşti ca profesor la catedra de Arta Actorului,
iar între 2013-2016 am îndeplinit funcţia de
Decan al Facultăţii de Teatru.

Începând din stagiunea 2012-2013 m-am
reîntors pe scenă în spectacolele: Angajare de
clown de Matei Vişniec, Omul care mănâncă
lumea de Nis-Momme Stockmann şi Suflete
Tari de Camil Petrescu la teatrul George Ci-
prian, Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec la
Teatrul Nottara şi Job Interviews de Peter Ze-
lenka la Teatrul Toma Caragiu.

M.Z. – Mi s-a întâmplat deseori ca, stând
de vorbă cu necunoscuţi, după ce recunoşteam
că sunt de la Piatra-Neamţ, să mi se pună
placa: „vai, Teatrul Tineretului...văleleu, Flo-
rin Piersic... vai, Leopoldina Bălănuţă ...măi-
măi, Ileana Stana Ionescu...bietul Toma
Caragiu...”. Bietul Toma Caragiu, nu – îmi vine
să ţip câteodată, dar de cele mai multe ori su-
port cu stoicism demonstraţiile culturale ale in-
terlocutorului. Tu cum procedezi? Că te mai
ştie şi lumea...

P.C. – Probabil că tu stai de vorbă cu per-
soane de vârsta noastră şi care mai au ţinere de
minte. Din nefericire tinerii nu prea ştiu ce s-a
întâmplat atunci, iar pentru ei, acele timpuri re-

prezintă preistoria. Eu încerc să le vorbesc stu-
denţilor mei despre fenomenul Teatrului Tine-
retului şi ei mă ascultă cuminţi dar nu din cauză
că îi interesează trecutul, ci din cauza talentului
meu de povestitor. Trebuie să ne obişnuim cu
gândul că doar prezentul contează. 

M.Z. – Toată lumea vorbeşte despre „mi-
nunea de la Piatra-Neamţ”, de parcă Dumne-
zeu văzând ce trişti sunt plutaşii de pe Bistriţa
şi-a zis: „măi ia să le fac eu mioriticilor ăstora
un teatru, să-i mai înveselesc puţin” . Şi se făcu

teatru...Ori nu-i chiar aşa. Dumnezeu doar bi-
necuvânta lucrurile, dar nu făcea nici reperto-
riu, nici festival, nici turnee în străinătate, nici
nu aducea regizori şi actori aici. Nu vrei să de-
taliezi puţin? Tu cum ai ajuns actor la TT?

P.C. – În primul rând nu ştiu dacă mai erau
plutaşi atunci când s-a înfiinţat teatrul, dar mi-
nune a fost. Pentru cine a fost această minune
putem discuta. În primul rând pentru fenomenul
teatral românesc, pentru actori şi pentru spec-
tatorii care au crescut odată cu fenomenul TT,
ca să-ţi preiau prescurtarea. Trebuie să mărtu-
risim că într-o primă etapă acest teatru a fost
mai mult al ţării decât al zonei în care exista.
Aceasta a fost şi şansa lui. Ţin minte că la în-
ceput era greu să depăşeşti cinci – şase repre-
zentaţii cu acelaşi spectacol în Piatra. Naşterea
miraculoasă a teatrului a fost asistată de un om
providenţial Ion Coman, cu un simţ deosebit al
valorii şi cu o înţelegere remarcabilă a perioadei
în care se afla. Au mai fost câteva promoţii de
excepţie şi mult entuziasm din partea tuturor.
Apoi ştafeta a fost trecută din mână în mână cu
grijă pentru repertoriu şi valoarea colaboratori-
lor. Să nu uităm că existenţa Teatrului Tinere-
tului a început cu Vicleniile lui Scapin în regia
lui David Esrig. Când începi cu dreptul... Ajuns
la acest spectacol îţi pot răspunde şi cum am
ajuns actor. Spectacolul amintit mai sus a fost
primul meu contact cu teatrul. Nu am o amin-
tire clară despre cum am perceput fenomenul.
Nu pot să spun, atunci m-am îndrăgostit şi din
clipa aceea n-am visat decât asta. Cert este că
microbul teatrului a lucrat încet şi abia prin
clasa a unsprezecea boala s-a manifestat vio-
lent. Pot afirma că am avut parte de o iluminare.
Sfârşitul ciclului liceal desena pentru mine per-
spective care nu aveau legătură cu teatrul. Într-o
zi, în faţa statuii lui Stefan cel Mare (cel care i-a
împroprietărit pe strămoşii mei din Herţa, fă-
când din ei răzeşi de graniţă) s-a prăvălit peste
mine gândul. Mărturisesc, cu o stupoare care
mă încearcă şi acum, că nu am înţeles niciodată
de unde a venit acel gând. Cert este că din clipa

M

Maria Teslaru, Simona Măicănescu, Paul Chiribuţă,
Constantin Ghenescu în BABA HÂRCA

Boris Petroff, Paul Chiribuţă,
Lucia Ștefănescu

în FARSE MEDIEVALE
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„Să fii tu însuţi şi să fii talentat, aşa cum ştii doar tu”
ceea orizontul mi s-a redus la un punct,
iar siguranţa că aşa trebuie să fac mi-a lu-
minat viaţa. Tot ce a urmat părea scris di-
nainte, chiar dacă uneori urcuşul a fost
abrupt şi efortul pe măsură

M.Z. – Aş îndrăzni să spun că eşti un
actor norocos. Ai debutat în turneul cu
Harap Alb în Danemarca, te-ai afirmat

rapid în Farse medievale, Zigger-Zagger, Ră-
fuiala şi ai prins marile spectacole ale vremii
tale: Slugă la doi stăpâni, Nevestele vesele din
Windsor, Tinereţe fără bătrâneţe, Bună seara
domnule Wilde, Piaţeta. Care ţi-a fost mai
drag? Unde te-ai simţit mai bine? În ceea ce
mă priveşte, febleţea mea a fost „Slugă...” şi
cred că am văzut de zeci de ori scena numărării
banilor pe care o făceai cu Horaţiu Mălăele...

P.C. – Cu siguranţă că am avut noroc.
Revin la faptul că exerciţiul a patru, cinci pre-
miere pe stagiune, cum am avut parte la înce-
put, a însemnat o fabuloasă intrare în profesie.
A fost un antrenament sufocant dar fără el nu
ar fi fost posibile performanţele care au urmat.
Într-o ierarhie a etapelor care m-au ajutat să
evoluez amintesc spectacolul Romeo şi Julieta,
prima colaborare cu Purcărete. Nu a fost o reu-
şită totală, dar confruntarea cu personajul Mer-
cuţio mi-a dezvăluit teritoriul imens care mi s-a

dat în posesie şi am trăit spaima că mă
pot rătăci uşor. M-am simţit dintr-o
dată responsabil faţă de profesie. Far-
sele medievale m-au învăţat cum pot
fi transformate în trambuline propriile
limite şi m-au împăcat cu improviza-
ţia. Din lucrul cu Tocilescu la Neves-
tele vesele din Windsor, am priceput
care anume indicaţii regizorale mă
pot ajuta în munca mea. Înclinaţia
mea vădită pentru comedie a găsit în
Slugă la doi stăpâni teritoriul propice
pentru construcţia comică şi pentru
precizia gag-ului. Lecţia teribilă a co-
mediei înseamnă dozajul minuţios al
gestului şi taimingul măsurat la milio-
nime de secundă.

M.Z. – Teodor Mazilu, Paul Eve-
rac, Tudor Popescu, Marin Sorescu
sunt dramaturgi de care te ciocneai
tot timpul pe culoarele TT. Povesteşte-ne despre
colaborarea cu Marin Sorescu.

P.C. – „De bine de rău, e bine” sau „e bine
aşa rău” obişnuia să spună Sorescu când lucru-
rile mergeau alandala. Matca a fost piesa care
mi-a prilejuit întâlnirea cu el şi repetiţiile au
fost pentru noi o bucurie şi pentru el un chin.
Din postura de regizor, scriitorul fabulos care
era, părea un copil care a desfăcut o jucărie şi
nu mai ştie s-o monteze la loc. Nimeni nu s-a
supărat din această pricină şi Liviu Ciulei che-
mat în ajutor, a rezolvat problema în trei zile.
Este adevărat că toate elementele spectacolului
existau fără însă acea înşiruire logică. A fost un
spectacol bun care i-a prilejuit lui Cornel Ni-
coară un rol de excepţie şi mie şi lui Constantin
Cojocaru ne-a oferit posibilitatea să ne exersăm
capacităţile de compoziţie în două bătrâne care
încercau să oprească ploaia. 

M.Z. – Ai lucrat împreună cu soţia ta, Ana
Ciontea, o bună bucată de vreme în Franţa.
Dincolo de faptul că aţi jucat mult şi bine, ştiu
că aţi înfiinţat, împreună cu Silviu Purcărete, o
academie de teatru la Limoges. Vorbeşte-ne
puţin despre această experienţă...

P.C. – Preluând direcţia pedagogică a Aca-
demiei – Scoală Superioară de Teatru, şi anali-
zând peisajul şcolilor de teatru din Franţa, am
propus un proiect pedagogic care a constituit o
noutate în peisajul învăţământului teatral, fiind
salutat si susţinut cu entuziasm de Ministerul
Culturii şi de autorităţile regionale şi locale.

Într-o perioadă relativ scurtă de timp Academia
de Teatru din Limoges a fost selecţionată, ală-
turi de cele mai prestigioase şcoli de teatru din
Franţa, să facă parte din grupul structurilor de
învăţământ abilitate să acorde Diploma Naţio-
nală de Actor. Fără a intra în detalii tehnice pe-
dagogia pe care am utilizat-o în şcoala de la
Limoges am numit-o « pedagogie eveniment »,
reprezentând o direcţie care acordă valori şi
durate diferite unor momente anume din par-
cursul formator, revelate de evoluţia grupului
respectiv ca necesare. Cred că ne putem
mândri cu faptul că una dintre şcolile impor-
tante de teatru din Franţa a fost inventată de
doi români.

M.Z. – Eşti, fără îndoială, un om de teatru
cu o autoritate de ne neglijat. Ce sfaturi i-aţi
da unui tânăr actor? Sau unui regizor? Sau
unui director de teatru contemporan? Sau nu
daţi sfaturi?

P.C. – Meseria mea de profesor mă obligă
să dau sfaturi şi mă bucur de fiecare dată când
pot să învăţ ceva de la cei care îmi ignoră sfa-
turile. Îmi aduc aminte de îndemnurile unei dis-
tinse regizoare care se adresa actorilor cu: fiţi
talentaţi, aşa cum ştiţi voi! În tinereţe mi se
părea hazliu acest îndemn, dar acum cred că în
această meserie vocaţională a reuşi să fii tu în-
suţi şi să fii talentat aşa cum ştii doar tu, este
singurul lucru important.

A consemnat Mircea ZAHARIA

a

Paul Chiribuţă,
Valentin Uritescu

în RĂFUIALA

Cornel Nicoară, Ion
Muscă, Paul Chiribuţă,

în MUȘTELE
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Unirea, Naţiunea
a făcut‐o!

iua de 24 ianuarie nu putea trece nici în ora-
şul noastru fără a fi marcată în mod cu totul
special de Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ. Astfel, luni 23 ianuarie, cu ocazia
aniversării Zilei Unirii Principatelor Ro-
mâne, a avut loc un dublu eveniment, pre-
gătit în colaborare cu o multitudine de
parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a Ro-

mâniei, Consiliul Judeţean Neamţ, Garnizoana Pia-
tra-Neamţ, Cercul Militar Piatra-Neamţ, Asociaţia
Ofiţerilor în Rezervă şi Retragere şi Asociaţia Cul-
tul Eroilor „Regina Maria”. De aceea, publicul a
fost foarte numeros şi divers, de toate vârstele, re-
ceptiv şi pătruns de vibraţie patriotică. Au fost şi
elevi de gimnaziu (însoţiţi de profesorii lor de is-
torie) care au stat două ore în picioare pentru a
audia activitatea, dar au lipsit cu desăvârşire (în
mod regretabil) adolescenţii.

Manifestarea a debutat cu simpozionul Uni-
rea, Naţiunea a făcut-o!, în cadrul căruia pentru a
marca trecerea a 158 de ani de la alegerea domni-
torului Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei
şi al Ţării Româneşti, au fost prezentate o serie de
comunicări, după cum urmează: prof. dr. Mihai
Lostun, Colegiul National de Informatică Piatra-
Neamţ – Problema Unirii Principatelor în dezba-
terea Marilor Puteri Europene, 1856-1859; prof.
dr. Daniela Mătăsaru-Ionescu, Colegiul National
„Calistrat Hogaş” – Mişcarea separatistă din Mol-
dova; prof. Dan Mihăilescu, Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ – Ordinul Unirii; prof. Gheorghe
Radu, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ – Co-
memorarea lui Manoil Halunga în anul 1935 la Li-
ceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ; dr.
Mihaela-Cristina Verzea, Complexul Muzeal Jude-
ţean Neamţ – Generaţia Unirii. Schiţe biografice.

A urmat vernisajul expoziţiei Portrete în isto-
rie, care va fi deschisă până pe data de 31 martie
2017 şi care marchează 300 de ani de istorie şi 200
de ani de pictură, concentraţi în cele 33 de lucrări
de artă din patrimoniul Muzeului Naţional de Is-
torie a României.

Figuri ilustre ale istoriei noastre naţionale,
simboluri ale evului mediu, Mihai Viteazul şi
Matei Basarab, domnitorii Ţărilor Române din
prima jumătate a secolului XIX, Ioan Gheorghe
Caragea, Grigore Dimitrie Ghica, Mihail Sturdza,
Alexandru Dimitrie Ghica, Gheorghe Bibescu,
Barbu Dimitrie Ştirbei, reprezentanţii cei mai de
seamă ai generaţiei Unirii, Nicolae Bălcescu, Ion
Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Avram Iancu, Simion Balint, persona-
lităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi militare
precum Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Mihai
Eminescu, Dimitrie A. Sturdza, Alexandru Cernat,
sunt realizate de reprezentanţi de marcă ai picturii
româneşti: Gheorghe Tăttărescu, Barbu Iscovescu,
I.D. Negulici, C. D. Stahi, Petru Verussi. Expoziţia
a fost prezentată de criticul de artă Emil Nicolae.

Totul a dovedit o activitate absolut reuşită,
demnă de evenimentul sărbătorit. Felicitări orga-
nizatorilor!

Gianina BURUIANĂ

Z

roiectele şi planurile ne pun în mişcare,
însă fără ordine şi disciplină totul e fără
sens, totul devine un mic haos organizat, o
fabrică de muncă în zadar. 

Ştiu, „ordine şi disciplină” sună dur,
milităreşte, lemnos, dar aşa este uneori
viaţa. Pentru că deşi nu suntem în general
făcuţi pentru punerea fiecărui lucru la locul

lui şi pentru urmarea unui program bine articulat,
efortul de a ne apropia cât de cât de
aceste repere ale trăirii merită din
plin. E şansa noastră de succes şi îm-
plinire, să zicem aşa, a celor care nu
strălucim de inteligenţă şi geniu şi nici
nu avem astrele aliniate în favoarea noastră. 

Nu avem altă cheie pentru uşile care nu ni se
deschid de la sine, nu avem alt cifru miraculos
pentru încuietorile descurajante, nu avem altă
formulă magică pentru alegerea celei mai potri -
vite căi, nu deţinem secretul secretelor. Multe
proiecte şi planuri ne bâzâie prin minte, dar e lim-
pede că avem nevoie de o putere interioară ade-
vărată pentru a face trierea, pentru a hotărî căile
de urmat. 

A şti ce este important pentru noi în anumite
momente ale vieţii este un lucru de preţ, o calitate
greu de obţinut, o binecuvântare. Entuziasmul pen-
tru idei noi e ca un narcotic, iar eliberarea de el,
punerea lui sub control nu e o treabă de amatori. 

Multe proiecte, aglomerate, timp limitat,
energii pe care trebuie să le luăm din neant. În ul-
timii ani, mulţi dintre noi am început să călătorim
câte un pic şi să vedem lumea oarecum, dar nici
chiar disciplina nemţească asimilată, poate, cât
de cât în diverse ocazii în aceste incursiuni nu ne
este parcă de niciun folos, pentru că realitatea în
care trăim este românească şi nu se potriveşte
aproape cu nimic. 

Este o realitate a noastră pe care
de multe ori numai noi românii care
ne ducem viaţa aici o înţelegem.
Foarte probabil, ar trebui să luăm

proiectele pe rând, cum se face, să fim surzi la
zgomotele de tot felul şi să le ducem la capăt
orice-ar fi, oricât ar lua, un an, doi, cinci, zece,
un veac. Nici nu avem încotro. Ordinea e singura
salvare. Şi credinţa că merită tot efortul. Şi bucu-
ria de a lucra. 

În fine, constrânşi de timp, ca întotdeauna,
tăiem tot mai des, cu suferinţă, de pe lista imagi-
nară reperele care ne aprind în suflet focul spe-
ranţei, dar de risipirea de zi cu zi tot nu scăpăm.
Este, poate, mă gândesc, ingredientul necesar din
care se hrăneşte această moară a iluziilor care se
roteşte fără oprire.

Psiholog Vasile BAGHIU

Ramona, fă‐te că lucrezi!
n roman care a stârnit ecouri între imberbii cititori ai vremii noastre şi care se găseşte pe toate ta-
rabele, acolo unde cartea îşi mai face din când în când loc, alături de alte borcane de murături, are
un titlu aparent curios: „Suge-o, Ramona!”, apare la Editura „Trei” din Bucureşti şi este semnat
de (cine?) Andrei Ciobanu. Textul de promovare a cărţii, venit din partea editurii, care din acest
act de editare a supt binişor de la cititorii care voiau astfel să îşi calmeze neuronul, unicul, cam
agitat, sună cam aşa: „Suge-o, Ramona! este povestea unei deveniri, o confesiune onestă despre
maturizare sexuală şi morală, despre trecerea de la adolescenţă la maturitate. Hilare sau triste,
emoţionante sau cinice, aventurile lui Andrei sunt cele ale adolescentului obişnuit, care caută, în-

cearcă, eşuează sau învinge, totul pentru a o impresiona pe fata visurilor sale”. Invitaţia la supt, din câte
ne-am dat seama noi fără să citim cartea, e un îndemn la supt o acadea, un pai, o pilulă, o măslină, un
cârnat, o boabă de fasole sau o bomboană, fireşte. Investigatorii noştri, impresionaţi de aşa apariţie edi-
torială, au făcut o cercetare în teren şi au aflat că Ramona este, de fapt, mama autorului. Şi, curios lucru,
tot Ramona se numesc redactorul de carte, directorul editurii, redactorul şef, femeia de serviciu, lectorul,
bunica autorului, nevasta, soacra, vecina, alteregoul. Ramona, ai legătura ...! 

Următorul laureat Nobel: Dumnezeu
elicioasă povestea lui Mircea Dinescu, din „Caţavencii” (18 octombrie 2016) despre tribulaţiile
care însoţesc acordarea Premiului Nobel, devenit parcă mai anonim an de an: „Se zice că Dum-
nezeu, luând înfăţişarea lui Bob Dylan, coborâ pe pământ să vadă ce mai fac literaţii. Trecând
printr-un cartier liniştit al Stockholm-ului şi zărind o coadă pe cât de lungă, pe atât de fremătă-
toare, grăi către sfântul Petru: – Îţi aminteşti, preacuvioase, cimilitura aia românească de pe vre-
mea dărâmătorului de biserici: Ce e lungă, mârâie şi mănâncă barabule? – Coada de la carne,
chicoti sfântul cu subânţelesuri adânci. Fixându-şi ochelarii fumurii pe figură spre a nu fi recu-
noscut, Cel de Sus îndrăzni să-l tragă de mânecă pe un muşteriu cam nevricos, care veghea ca nu

cumva să se bage alţii mai în faţă: – Iertaţi de întrebare prostească. Ce se dă, taică, aici? – Sula calului,
moşule, ce să se dea?! Iaca, premiul Nobel pentru literatură, da-i pentru oameni fini, nu-i pentru d-ăştia
ca dumneata. – Sulă ai zis, sula să luaţi! – îl binecuvântă Atoatele, fredonând încetişor melodia Vânare
de vânt, cu care s-a dopat generaţia pui de gostat a nevricosului la cenaclul lui Păunescu. Semnalizând
la stânga, o coti spre dreapta cu teleguţa sa trasă de doi paracopitaţi doctoranzi în teologie, pe care îi
legă de poarta Academiei Regale, unde, aplicând scurt uleioasa normă biblică Daţi Cezarului ce-i al
Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu, îi dădu Cezarului Suediei bineţe, înşfăcând fără jenă
din mâinile sale auguste ceea ce i se cuvenea cu asupra de măsură. Uite-aşa a primit Dumnezeu premiul
Nobel în locul lui Cărtărescu”. Şi se făcu noapte, şi se făcu ziuă ...!

Moş CHIORPEC

Cartea de sub noptieră
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NOTE DE TRECERE

Ordinea, disciplina şi firea omenească


