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COLEGIUL NA}IONAL
„PETRU RARE{“,
LA ANIVERSARE

[coal\ nu este doar o institu]ie, un acoperi[, ziduri
[i ferestre, ci mai cur`nd este [irul genera]iilor de
dasc\li [i elevi, de oameni care au tr\it, au muncit,
g`ndind, sper`nd, bucur`ndu-se, `ntrist`ndu-se, dar
duc`nd cu ei, toat\ via]a, un dor de anii care le-au
luminat sufletul [i le-au `mbog\]it mintea.

~n memoria genera]iilor, [coala are multe
chipuri, c\ci ea este o gr\din\ a viselor, unde cei
mai frumo[i trandafiri au [i cei mai stra[nici spini,
`ns\ nu am `nt`lnit pe cineva care s\ nu ofteze cu
nostalgie la g`ndul z\pezilor de odinioar\.

Se aniverseaz\, `n fiecare noiembrie, „Zilele
Liceului Petru Rare[“. Acum el este Colegiu, dar pentru multe
genera]ii el a fost [i va r\m`ne, Liceul.

B\tr`na cl\dire este acum mai t`n\r\. De cum intri,
recuno[ti atmosfera care ]i-a fost familiar\ `n anii t\i de
[coal\: lini[te de catedral\ `n care te sperie zgomotul propri-
ilor pa[i, fiorul emo]iilor la `nt`lnirea cu vreun profesor, care ar
putea, - sau nu, - s\ te recunoasc\. Multe schimb\ri, dar le
treci cu vederea, `nduio[at, c`nd reg\se[ti o gaur\ cunoscut\
din soba de teracot\ l`ng\ care st\teai c`ndva, sau vreo
cr\p\tur\ `n form\ de fluture din mozaicul de pe hol.

Panouri `nc\rcate cu tot felul de informa]ii, imagini [i
forme multicolore, fe]ele z`mbitoare ale elevilor, distinc]ia
binevoitoare a corpului didactic,aerul primitor [i cald, ordinea
[i disciplina, respectul fa]\ de valorile academice, sentimen-
tul de solidaritate, toate `]i transmit o bucurie [i o mul]umire
l\untrice, fiindc\ te recuno[ti cu m`ndrie ca apar]in`nd acestei
lumi [i te sim]i dintr-o dat\, mai bun, mai drept, mai altfel. De
altfel o vizit\ la Liceu face c`t o cur\ de s\n\tate sau c`t o
cur\]enie general\.

Cobor`nd treptele, te duce g`ndul la colegi [i la profesori,
o familie, `nrudit\ prin idealuri [i speran]e [i dintr-o dat\, te
n\p\de[te dorul de [coal\. Dar anii...

Te ]ii cu m`na de bara metalic\, rece [i umed\, nu cumva
s\ aluneci pe trepte.

De undeva, printr-o fereastr\ deschis\ spre strad\ se
aude: 

Gaaudeaamuss iigitur
Juvenessdum ssumum.

La MMul]i AAni, ddrag\ [[coal\, ooric`]i aai `̀mplini, cc\ci ttu ee[ti
ve[nic\ `̀n iinima nnoastr\!

Prof. ddr. DD. DD. UURSACHE

O LEC}IE
embrii fondatori ai Asocia]iei ~nv\]\torilor din Jude]ul
Neam] sunt,  de  fapt, ultimii din genera]ia lor, c\ci
[i-au `nceput apostolatul demult de tot, pe c`nd
ultimul R\zboi nu se `ncheiase `nc\. Dup\
absolvirea studiilor pedagogice, `nv\]\tori [i
`nv\]\toare, au plecat prin sate [i comune purt`nd
abecedarul [i abacul pentru a face alfabetizare. Au
lucrat `n condi]ii greu de imaginat, chiar `n lipsa
[colii, pe care o improvizau `n locuin]a vreunui
gospodar, unde tabla [i creta erau o raritate. Dar au
construit [coli, au plantat livezi, au arat [i au
sem\nat dor de `nv\]\tur\, au des]elenit min]ile [i

au `nflorit sufletele copiilor, c\ci `nv\]\torul este un fel de p\rinte
adoptiv, care ne ajut\ s\ rena[tem intelectual, s\ ne eliber\m de
ignoran]\ [i s\ c\l\torim cu folos pe uria[ul continent al cunoa[terii.
Ei spun c\ nu le-a fost greu, c\ erau tineri, puternici, `ncrez\tori, dar
condi]iile `n care au f\cut carier\ ar face mult\ lume s\ dea bir cu
fugi]ii. ~n localit\]i izolate, lipsite de minimele comodit\]i, `nfrunt`nd
glodurile [i frigurile sau ignoran]a [i `nd\r\tnicia, au continuat s\-[i
fac\ datoria cu o modestie remarcabil\.

Nu [i-au pierdut-o nici acum, dup\ mai bine de 80 ani.
Cumin]i [i binevoitori, cu un z`mbet curat [i luminos pe chipul ce
poart\ pecetea timpului. 

onducerea Sindi-
catului din ~nv\]\-
m`nt Neam] a luat
atitudine fa]\ de
deciziile cel pu]in
ciudate ale Ministe-
rului Educa]iei,
Cercet\rii [i Tinere-
tului, sau mai bine
zis, ale Guvernului.
Spre exemplu, la
ISJ Neam] a venit o
adres\ (datat\ 12

noiembrie, dar primit\ prin fax
pe 13 noiembrie, care cuprinde
dou\ puncte: “Principii de eva-
luare a cadrelor didactice” [i
“Criterii de evaluare a perfor-
man]ei didactice”. ~n principiile
de evaluare scrie c\ “schim-
barea modului actual de evalu-
are presupune modific\ri com-
ponente ale sistemului
educa]ional: managementul

unit\]ilor, salarizare diferen-
]iat\, rolul [i structura inspec-
toratelor [colare [i ale consili-
ilor de administra]ie, accesul la
gradele didactice, etc.”. Cu alte
cuvinte, s\ se dea salarii difer-
en]iate, `n func]ie de cum a fost
evaluat fiecare dasc\l. ~n
acela[i timp, primul criteriu din
cealalt\ h`rtie trimis\ de minis-
ter este “evolu]ia notelor/cali-
ficativelor ob]inute la evalu\rile
curente”. Se mai ]ine cont [i de
rezultatele de la evalu\rile
na]ionale [i testele ini]iale. Iar
crearea unei clase speciale
pentru copiii din mediul rural cu
rezultate deosebite dovede[te
c\ la sate s`nt copii care pun
`nv\]\tura pe locul doi, pe
primul fiind ajutarea p\rin]ilor `n
gospod\rie. Ce vin\ are
`nv\]\torul de acolo, s\
primeasc\ un salariu mai mic?

Poate c\, dimpotriv\, ar trebui
s\ primeasc\ laude pentru c\
reu[e[te s\ atrag\ copiii spre
[coal\. 

 Amatorii 
vor eevaluare?

Gabriel PPlosc\, liderul
Sindicatului din ~nv\]\m`nt
Neam], a trasat, `n linii mari,
problemele, inadverten]ele din-
tre adresele ministeriale [i reali-
tatea din teritoriu: “~n data de 13
noiembrie, ministerul a trans-
mis o adres\ inspectoratelor
[colare, privind supunerea dez-
baterii `n colectivele de cadre
didactice a unui set de principii
[i criterii `n vederea evalu\rii
performan]elor didactice.
Salariile profesorilor s`nt com-
puse din salariul de baz\ [i o
parte variabil\. P`n\ aici, nu
este nimic r\u, iar noi am fi
salutat aceast\ ini]iativ\. ~ns\
lucrurile nu s`nt deloc a[a.

~n primul r`nd, nu credem

c\ o problem\ at`t de impor-
tant\ poate fi dezb\tut\ `ntr-un
timp at`t de scurt, de aproxima-
tiv 15 zile. C`nd se face o dez-
batere superficial\ vor rezulta
numai lucruri de suprafa]\. De
asemenea, nu `n]elegem de ce
a fost ales acest moment pen-
tru dezbatere, c`nd s`ntem con-
centra]i la alte priorit\]i.
P\rerea noastr\ este c\ evalu-
area obiectiv\ a performan]elor
cadrelor didactice nu poate fi
f\cut\ dec`t de speciali[ti, nu
de amatori. Iar ei s`nt amatori `n
evaluarea cadrelor didactice
pentru c\ `n aceste adrese nu
se face referire la modul `n care
se va face evaluarea de c\tre
elevi sau p\rin]i. Cum poate
evalua obiectiv un elev activi-
tatea cadrului didactic, dac\ el
are note mici la respectiva
materie?

“Evaluarea obiectiv\ a performan]elor cadrelor
didactice nu poate fi f\cut\ dec`t de speciali[ti”

Prof. ddr. DD. DD. UURSACHE
(Continuaare `̀n ppaag. 33)

O C

indicatul Liber din
~nv\]\m`nt Neam]
va da `n judecat\
Guvernul, solicit`nd
un singur lucru:
respectarea legii.
Aceast\ solu]ie este
considerat\ mai
bun\ dec`t
declan[area unei
greve generale,

care ar fi creat anumite neajun-
suri dasc\lilor, `n condi]iile `n
care nu erau ponta]i pentru
orele de grev\. Luarea acestei
decizii este explicat\ de Gabriel
Plosc\, liderul Sindicatului din
~nv\]\m`nt Neam]: “~n Camera
Deputa]ilor, care este for
decizional, s-a aprobat majo-
rarea salariilor cu 50%. Nu am

solicitat noi, cadrele didactice o
asemenea m\rire a salariilor. A
fost dat\, apoi, o Ordonan]\ de
Urgen]\ de suspendare a aces-
tei legi. Este vorba de o sus-
pendare, pentru c\ `n bugetul
pe 2009 nu au fost prinse
sumele pentru majorarea
salariilor de la 1 aprilie. Noi am
avut ac]iuni prompte pentru
respectarea legii. A fost sesizat
[i Avocatul Poporului, care, la
r`ndul s\u, a sesizat curtea
Constitu]ional\. Acest for
suprem a hot\r`t c\ Ordonan]a
de Urgen]\ este neconstitu-
]ional\. Atunci, Guvernul a
elaborat o alt\ ordonan]\ de
anulare a propriei ordonan]e.
~ns\ [i aceasta `mpiedic\ apli-
carea legii privind majorarea

salariilor. Trebuie subliniat c\
nici p`n\ la aceast\ or\, decizia
Cur]ii Constitu]ionale nu a fost
publicat\ `n Monitorul Oficial.
{tim [i de ce, pentru c\
Monitorul Oficial ascult\ de cei
care s`nt la guvernare. ~n aces-
te condi]ii, recomandarea fede-
ra]iei a fost s\ `naint\m ac]iuni
`n instan]\ pe aceast\
chestiune, s\ se aplice  legea”.
~n acela[i timp, Gabriela
Grigore, secretarul general al
sindicatului, a subliniat c\
numai sindicali[tii vor beneficia
de pe urma unei decizii favora-
bile a instan]ei: “Vom consulta
membrii de sindicat privind
oportunitatea demar\rii unei
asemenea [edin]e. ~n aceast\
s\pt\m`n\ am convocat

[edin]e cu liderii de zone [i
inten]ion\m ca prin acordul lor
s\ deschidem ac]iune `n
instan]\ pentru respectarea
legii 221, legea care regle-
menteaz\ cre[terile salariale [i
care stabilesc coeficientul de
multiplicare I pentru perioada
octombrie 2008 - decembrie
2008. Nu [tim dac\ vom reu[i
`ntr-un timp at`t de scurt s\
adun\m semn\turile din terito-
riu. Dar consider\m c\ este
binevenit\ aceast\ ac]iune, cu
at`t mai mult cu c`t, dac\ va
avea c`[tig de cauz\, de
prevederile ei vor beneficia
doar membrii de sindicat.
Pentru c\ o ini]iem `n numele
membrilor de sindicat”.

M.G.

Nici Guvernul nu este mai presus de lege

S

\uta]i adev\ra]ii
vinova]i de starea
`nv\]\m`ntului `n
momentul de fa]\?
~n nici un caz, ei nu
s`nt cei pe care i-a]i
ar\tat cu degetul [i
i-a]i pus la zid,
dasc\lii! Ei s`nt cei
din urm\ vinova]i de
starea jalnic\ a
`nv\]\m`ntului. Cei

dint`i care trebuie s\ “dea
sam\” s`nt tocmai cei care ne
acuz\, Guvernan]ii- Puterea.

P\rin]i [i elevi, deschide]i
ochii bine,  nu  dasc\lii  vo[tri
v-au adus aici, ci al]ii, al]ii pe
care voi cei maturi i-a]i votat,
le-a]i girat prin `ncrederea
voastr\ dreptul de a face legi,
nu pentru voi [i copiii vo[tri, ci

pentru ei. S-ar putea ca [i unii
dintre dasc\li s\ nu aib\ pu-
terea de a v\ privi `n fa]\, dar
cei mai mul]i s`nt la fel de buni
[i de genero[i, la fel de aple-
ca]i spre adev\rata lor
chemare- ocrotirea [i
preg\tirea copiilor [i tinerilor
acestei ]\ri.

Cei care le-au `n\crit inima
[i le-au pus la grea `ncercare
r\bdarea s`nt cei pe care `i
vede]i [i-i auzi]i zilnic pe
ecrane, la radio sau `n pres\,
Puterea, fie c\ se nume[te
Guvern, fie c\ se nume[te
Parlament, PSD, PDL, PL,
România Mare sau PNG sau
nu mai [tiu cum.

Oare nu cei de la Putere,
de aproape 20 de ani, [i-au
transmis [tafeta distrugerii sis-

tematice a `nv\]\m`ntului?
Oare nu ei au elaborat [i

elaborat legi elitiste, discrimi-
natorii de salarizare [i drepturi
pentru anumite ministere
(Justi]ie, Parlament, Guvern,
Interne, Ap\rare etc.) care nici
m\car nu s`nt declarate priori-
tare prin Constitu]ie, a[a cum
este ~nv\]\m`ntul?

Nu noi ie[im `n strad\, nu
noi vrem greve, noi s`ntem
bucuro[i s\ st\m `n cas\ [i
bibliotec\, s\ citim `n lini[te [i
s\ vis\m la o zi mai bun\ pen-
tru aceast\ ]ar\ [i pentru fiii ei.

Ei ne scot `n strad\, ne
a]`]\, ne umilesc [i ne dezbin\,
ne calc\ pe nervi [i ne pun
mereu la grea `ncercare
r\bdarea. Sub presiunea
str\zii s-au gr\bit s\-[i

aminteasc\ [i s\ readuc\ `n
dezbatere povestea unei Legi
unitare a salariz\rii bugetarilor,
dezbateri din nou sterile, f\r\
nici o concretizare.

Domnilor Guvernan]i, de
orice culoare politic\, reda]i
dasc\lilor statutul pe care `l au
de drept, prin Constitu]ie
(~nv\]\m`ntul- prioritate
na]ional\). Reda]i-le prin lege
rolul, locul [i salariile conferite
prin imperativul de Prioritate
Na]ional\, mai ales `n perspec-
tiva globaliz\rii [i a atingerii
nivelului Uniunii Europene din
care facem parte [i atunci
[coala va fi [coal\, iar dasc\lii
`[i vor face datoria cu devota-
ment [i suflet.

Biroul OOperativ

SINDICATELE ACUZ|:

PUTEREA ESTE VINOVAT|
DE STAREA JALNIC| A ~NV|}|M~NTULUI
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Marius GGHEGHICI
(Continuaare `̀n ppaag. 66)
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ilele trecute un domn
cu influen]\ [i func]ii
ce presupun lu\ri de
decizii chiar [i `n
domeniul culturii `mi
punea o `ntrebare
u[or n\ucitoare:
„Domnule R\ileanu,
cum crede]i, {colile
de Arte [i Meserii sau
cele Populare de Arte
au vreun rost, au o
perspectiv\, un viitor?
Mai are sens s\ chel-

tuim banii statului pentru subven-
]ionarea lor?”

Dac\ prima parte mai aducea
a `ntrebare, fie [i a unui individ
curios din fire dar neavizat `n ceea
ce numim `nv\]\m`nt artistic, a
doua parte m-a pus `n gard\ prin
felul `n care era sugerat r\spunsul.

I-am spus c\ cel mai indicat
(dac\ ar fi fost cu putin]\) ar fi s\ `i
cerem p\rerea unui concet\]ean,
[i anume domnului Constantin
Br`ncu[i, care pe la 1895 era
`nv\]\cel `ntr-o {coal\ de Meserii,
`n clasa de sculptur\. Din p\cate
suntem dep\[i]i de timp [i vom
a[tepta p`n\ se va na[te un nou

Br`ncu[i, care poate s-a [i n\scut.
Voi `ncerca totu[i s\ dau un

r\spuns mai detaliat [i pe `n]elesul
celor care poart\ povara respons-
abilit\]ii c`nd vine vorba de
reglarea problemelor bugetare `n
domeniul culturii sau al

`nv\]\m`ntului.
~ntr-un context mai larg am

putea s\ facem un scurt istoric
care ar putea convinge pe oricine
c\ `n perioada interbelic\ {colile
de Arte [i Meserii au avut o impor-
tan]\ major\ nu numai `n ori-

entarea strict profesio-
nal\ a tinerilor, dar mai cu
seam\ `n cea estetic\ [i
profesional\.

Prezentul impune
unele rectific\ri de ordin
metodologic, dar nicide-
cum `n m\sura de a ne
pune `ntreb\ri de genul
celei de mai sus.

Nicolae Iorga spunea
c\ cine a pornit `n lume
f\r\ suflet, f\r\ bun\tate,
f\r\ iubire de aproape,
f\r\ delicate]e, mai bine
st\tea acas\. Ast\zi
avem nevoie de frumos
mai mult dec`t oric`nd.

Frumosul [i valorile spirituale vor
salva lumea. Necesitatea unei
educa]ii artistice nici nu ar trebui
pus\ sub semnul `ntreb\rii.
Trebuie s\ educ\m `n urma[ii
no[tri pl\cerea de a crea, s\ `i
obi[nuim s\ priveasc\ un tablou,
s\ asculte o pies\ de muzic\ cla-
sic\, s\ urm\reasc\ un spectacol
[i, de ce nu, s\ aprecieze o
fotografie sau un film bun. Noi,
pedagogii, avem o datorie moral\
fa]\ de discipolii no[tri - de a le
ar\ta care sunt adev\ratele valori,
de a le insufla o atrac]ie c\tre
estetic.

Ast\zi se vorbe[te tot mai
mult despre revolu]ii - `n [tiin]\, `n
politic\, `n art\. Avem, `ntr-adev\r
nevoie de schimb\ri [i `n educa]ie,
mai ales `n cadrul {colilor de Arte.
Eu v\d acest lucru ca pe o aliniere
la programele educa]ionale uti-
lizate de mul]i ani `n ]\rile UE,
condi]ii optime de lucru pentru

elevi [i profesori, acces la infor-
ma]ie. {i oare aceste lucruri nu ar
trebui s\ ne fie garantate?

Schimbarea va avea loc c`nd
[colile de art\ `[i vor rec\p\ta
valoarea `n ochii celor care ne
conduc [i implicit `n ochii tuturor
semenilor no[tri. Pentru c\ nu e
suficient\ o minoritate pentru a
schimba lumea, oric`t de
`n\l]\toare i-ar fi inten]iile, oric`t de
frumoase idealurile.

Artistul `[i ajunge sie[i. Pe de
alt\ parte, arta nu poate exista
f\r\ spectator, iar c`nd spectatorul
devine consumator devotat,
`mplinirea actului artistic este
definitiv\. Dar pentru a-]i cunoa[te
cu precizie pozi]ia pe scena cultu-
ral\ trebuie s\ participi la expozi]ii,
s\ intri `n vizorul criticii de speciali-
tate. Altfel spus, e vorba aici de
rela]ii interumane.

O alt\ problem\ a lumii de azi

`n ceea ce prive[te arta este faptul
c\ s-a ad`ncit ruptura dintre art\ [i
cotidian. Exist\ un gol `n sufletul
omului modern, gol pe care artistul
trebuie [i poate s\-l umple cu plinul
propriului suflet.

Cineva spunea c\ arti[tii se
autocondamn\ la singur\tate.
Pentru mine a crea `nseamn\
implicit a d\rui,  a dialoga [i a
`mp\rt\[i din experien]\. Lec]iile cu
elevii mei sunt de fapt ni[te `nt`lniri
de un anumit rafinament, `n urma
c\rora au de c`[tigat ambele p\r]i.

Dezinvoltura copiilor, sensibili-
tatea, fragilitatea sufletelor lor m\
supun unui test foarte sever, m\
oblig\ la o autocenzur\ perma-
nent\. Nu po]i l\sa garda jos cu ei.
Trebuie s\ fii mereu preg\tit s\ le
r\spunzi celor mai nea[teptate
`ntreb\ri, s\ cobori `n ad`ncimea
sufletelor lor. Altfel curge via]a `n
mijlocul elevilor. Instinctul m\ aver-
tizeaz\ mereu c`nd nu sunt pe
aceea[i lungime de und\ cu ei [i
atunci caut teritorii neexplorate, noi
zone emo]ionale, pentru ca actul
instruirii s\ fie mereu vibrant, plin de
tenta]ii.

Arrccaaddiiee RR||IILLEEAANNUU
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RESPECTAREA LEGII
~N ROMÂNIA DE AZI

eea ce s-a `nt`mplat `n România, `n ultima perioad\, e
de domeniul filmelor suprarealiste. O lege votat\ de
Parlamentul României, chiar [i de cei 322- tot
Parlament se nume[te, sanc]ionat\ de Curtea
Constitu]ional\, promulgat\ de Pre[edintele României-
culmea este respins\ de stimatul GUVERN, printr-un
act facultativ, care se nume[te Ordonan]\ de urgen]\.
~n acest spa]iu carpatin, numit spa]iul democra]iei
române[ti, s-au `nt`mplat [i se vor `nt`mpla multe. Dar
un asemenea gest, comis de un Guvern ce se vrea
responsabil, `n frunte cu un Premier care-l p\store[te,
urc`nd spre noi culmi ale prosperit\]ii, era greu de

`nchipuit. Iat\ c\ Guvernul bate filmul, lupta politic\ ating`nd culmi
grote[ti, care sfideaz\ decen]a, respectul pentru lege [i institu]iile
statului. Confruntarea electoral\ uzeaz\ de toate armele, sfideaz\
sau ignor\ chiar [i legea `n dorin]a de a accede la putere. De aici ati-
tudinea unora care probeaz\ lipsa de considera]ie, dispre]ul profund
fa]\ de categoria profesional\ a cadrelor didactice.

Am urm\rit `nt`lnirea noului ministru (mai [ti]i num\rul lor dup\
1989??) cu liderii sindicali la... o cafea. Din ra]iuni electorale cred c\
mandatul domniei sale se cam `ncheie... dar aspectul pe care l-am
sesizat a fost enervarea domniei sale, c`nd ace[tia [i-au exprimat
pozi]ia fa]\ de situa]ia aferent\ din educa]ie.

Ceea ce mi se pare paradoxal, doar `n aparen]\ `n situa]ia actu-
al\, este faptul c\ nimeni, fie c\ fac parte din cele mai `nalte foruri ale
deciziei, nu au contestat [i nu contest\ dreptul cadrelor didactice la
salarii mai mari, la o via]\ mai bun\, la condi]ii de existen]\ mai bune
(dac\ mai avem timp). ~ns\ nimeni nu `ntreprinde nimic. Pe acest fun-
dal al unei recunoa[teri unanime, tergiversarea umilitoare, circul
politic umilitor, cadrele didactice se preg\tesc de grev\ general\.
Care va fi ecoul ei vom vedea. Auzim mereu c\ liderii no[tri s`nt
chema]i la negocieri. Va fi sau nu va fi grev\ general\? Vom primi sau
nu vom primi 50%? S`nt `ntreb\ri pe care le auzim zilnic `n timpul
pauzelor. Dar elevii?!! S`nt de partea noastr\.

Prof. VValerian PPERC|

MAI APROAPE DE STELE
embrii Cercului de Matematic\ aplicat\ `n Astronomie [i Literatur\
S.F. “Quark de liceu” au invitat la Edi]ia a V-a a activit\]ii specifice
cercului pe to]i roma[canii pasiona]i de cunoa[terea “necunoscutu-
lui apropiat” [i a poeziei astrale.

Unii o `n]eleg, al]ii nu. Unii `i percep importan]a doar din punctul
de vedere al faptului c\ apar]inem `n mod indiscutabil acestui
Univers, al]ii se m\rginesc s\-[i limiteze orizontul propriei lor exis-
ten]e numai la tr\irea de moment- zi de zi. Este de apreciat c\, `n
municipiul Roman, a ap\rut un curent materializat printr-un cerc [i o
colaborare la revista “Quark de liceu”- cerc ce `[i dore[te de a aduce
la confluen]a r`urilor Moldova [i Siret posibilitatea afirm\rii

astronomilor roma[cani.
La cunoa[terea tainelor cere[ti au aderat [i elevii {colii nr. 1, membrii

Clubului Copiilor- coordona]i de inimosul profesor Tit Tihon.
Aprecieri despre activitatea cercului avem [i de la membrii Asocia]iei

Astronomice Sirius, cu prilejul particip\rii la a doua edi]ie a activit\]ilor organi-
zate de cercul de astronomie “Quark de liceu” din municipiul Roman. Ceea ce
au apreciat a fost modul de prezentare a activit\]ilor [i a tematicii ce urmeaz\ a
fi pus\ `n practic\ `n anul [colar 2008- 2009, pentru Anul Interna]ional al
Astronomiei.

TALENTELE EUROPENE G|ZDUITE
DE L.P.S. ROMAN

iceul cu Program Sportiv
Roman a g\zduit prima
reuniune oficial\ a proiec-
tului  The  Green House
of Talents” `n parteneriat
cu {coala de  Art\
Roman [i [coli din
Polonia, Finlanda,
Grecia, Germania [i
Italia.

“Pepiniera talentelor”,
cum au numit-o organizatorii,
reprezint\ un “laborator” complex,
format din [ase ateliere, muzic\ [i
dans, arte plastice, me[te[uguri [i
tradi]ii, media [i design, sport [i
informatic\, emanat din dorin]a de a
crea elevilor talenta]i, dar [i celor-
lal]i, un mediu `n care s\ vin\ cu

pl\cere.
Coordonatoarea proiectului-

doamna profesoar\ Irina
P\tr\uceanu- men]iona c\ `n acest
parteneriat s-au reunit [apte institu]ii
de `nv\]\m`nt voca]ional, pentru a
valorifica poten]ialul uman, intelectu-
al, resursele materiale [i experien]a
acumulat\ din dorin]a de a le oferi o
alternativ\ educa]ional\. Elevii
`nscri[i la proiect particip\ la con-
certe, expozi]ii, competi]ii, realiz\ri
de filme [i exponate tradi]ionale,
expozi]ii de pictur\, sculptur\ [i de
produse me[te[ug\re[ti. La prima
reuniune interna]ional\, ce a avut loc
la Liceul cu Program Sportiv Roman,
oaspe]ii au f\cut cuno[tin]\ cu
ora[ul, cu cele dou\ institu]ii gazd\,

dup\ care au participat la un concert
inaugural sus]inut de elevii [i profe-
sorii {colii de Art\ [i un spectacol de
dans sus]inut de elevii {colii
Europene din Ostroleka- Polonia, `n
care s-au `mbinat tradi]iile [i stilurile
de via]\ ale partenerilor.

~n perioada petrecut\ la Roman,
participan]ii la proiect au avut `nt`lniri
de lucru, activit\]i practice `n atelierul
de tradi]ii [i cel de pictur\ al LPS,
lec]ii de dans, competi]ii sportive, o
vizit\ de documentare [i cunoa[tere
a tradi]iilor din jude]ul Neam].
Specific\m, Proiectul este finan]at
de Comisia European\, prin
“Programul de `nv\]are pe tot par-
cursul vie]ii”.

Prof. VValerian PPERC|

otu Vame[, un sat `nc\rcat de
istorie, reprezent`nd una din cele
mai vechi a[ez\ri din apropierea
Romanului, a `mplinit o v`rst\
rotund\- 600 de ani, prilej pentru
oficialit\]ile locale de a s\rb\tori,
nel\s`nd s\ treac\ neobservat un
asemenea eveniment.

S\rb\toarea din acest an a
fost organizat\ `n str`ns\ colabo-
rare cu [coala [i biserica din

Cotu Vame[, deoarece ambele institu]ii fiind
`n ceas de s\rb\toare, `mplinind un veac [i
jum\tate de existen]\. A fost o tripl\ aniver-
sare, care s-a bucurat de invita]i pe m\sur\,
manifest\rile fiind onorate de P.S. Arhiereu
Vicar Ioachim B\c\uanu, de preotul pro-
topop Florin Tuscanu.

Activit\]ile dedicate s\rb\toririi a 600 de
ani de atestare documentar\ a satului Cotu
Vame[ [i a 150 de ani de existen]\ a [colii [i
a bisericii din localitate au `nceput cu sim-

pozionul “Trecut [i prezent” la Cotu Vame[,
urmat de un program artistic oferit de elevii
[colii din localitate. ~n cadrul simpozionului a
fost prezentat\ monografia a[ez\rii de pe
malul Moldovei, realizat\ de profesorul uni-
versitar Constantin Clo[c\, fiu al satului,
care a depus o munc\ asidu\ pentru a fina-
liza lucrarea `n timp util. Men]ion\m c\ a fost
dezvelit\ o plac\ comemorativ\ a poetei
Otilia Cazimir, ce a `mprumutat numele
l\ca[ului de `nv\]\m`nt din Cotu Vame[.

{COALA “OTILIA CAZIMIR” DIN COTU-VAME{
150 ANI DE EXISTEN}|

nul acesta, Epis-
copia Romanului
comemoreaz\ 600
de ani de la prima
atestare documen-
tar\. Momentul
aniversar este al
`ntregii Biserici
Ortodoxe Române,
deoarece via]a pas-
toral\, canonic\ [i
gospod\reasc\ a

fost permanent `ncordat\ `n
s`nul Bisericii poporului român.

De la `nceputurile ei s-au
`n[irat pe scaunul vl\dicesc de
la Roman peste 70 de ierarhi
care au marcat timpul lor,
l\s`nd lucruri de o importan]\
cov`r[itoare pentru cultura [i

spiritualitatea ortodox\. Unii
dintre ei, pentru sfin]enia vie]ii
lor, au fost declara]i sfin]i ai
Bisericii. Documentele vremii
ne ajut\ s\ cunoa[tem numele
`nt`ist\t\torilor acestei epis-
copii, precum [i faptele lor.

{irul episcopilor roma[-
cani `ncepe cu episcopul Ioan,
al c\rui nume `l cunoa[tem din
pomelnicul de la Bistri]a, ctito-
ria voievodului Alexandru cel
Bun, `ns\ nu cunoa[tem nimic
din activitatea sa ca episcop
de Roman. ~i urmeaz\ `n
scaun Samuil, despre care de
asemenea [tim pu]ine lucruri.
~nainte de 30 septembrie
1445, pe scaunul de la Roman
a stat episcopul Calist, al c\rui

morm`nt se afl\ la M\n\stirea
Neam]. ~i urmeaz\ Vasile [i
Tarasie, eparhio]ii Mitropoliei
}\rii de Jos, cum se stipuleaz\
`n unele documente din
perioada domniei binecredin-
ciosului voievod {tefan cel
Mare [i Sf`nt.

Dup\ acesta din urm\, pe
scaunul de la Roman vine,
pentru 8 ani, Teoctist I, fostul
stare] al M\n\stirii Neam],
care devine mitropolit al
Moldovei. Vin Macarie (1508-
1518) [i apoi Dorotei, cunos-
cut pentru dotarea Episcopiei
cu multe bunuri... ~ntre marii
ierarhi ai Romanului din sec. al
XVII-lea este Dosoftei al II-lea,

versificatorul psalmilor [i
autorul lucr\rii “Via]a [i petre-
cerea sfin]ilor”.

La evenimenul intitulat -
Episcopia Romanului- 600 de
ani au fost prezen]i reprezen-
tan]i ai autorit\]ilor jude]ene,
local dar [i mii de credincio[i,
care au ]inut s\ vad\ crucile
celei mai mari catedrale con-
struite p`n\ acum `n ]ara noas-
tr\. ~ncheiem scurtul articol cu
men]iunea c\ misiunea tuturor
episcopilor acestei Eparhii a
fost aceea de a `nv\]a [i con-
duce pe calea m`ntuirii, credin-
cio[ii `ncredin]a]i lor spre
p\storie.

EPISCOPIA ROMANULUI
ISTORIE, CONTINUITATE, UNICITATE
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expunere extrem de
antrenant\ a multor bon
mots, anecdote [i
fleacuri picante legate
de Winston Churchill,
f\cut\ de unul dintre cei
mai cunoscu]i redactori
de discursuri
preziden]iale [i interpre]i
ai acestui mare politi-
cian - util\ `n special
purt\torilor de cuv`nt,
studen]ilor de la facul-

t\]ile de
istorie, celor
interesa]i cu
prec\dere
de diferitele
aspecte ale
celui de-al
D o i l e a
R \ z b o i
Mondial, dar
[i oric\rui
alt cititor.

“Ridica]i-v\ paharele, idolatrilor
[i amatorilor de toasturi, deoarece
oricare dintre aceste peste 1000 de
vorbe de duh poate intra `n
deschiderea unei cuv`nt\ri [i poate
`ncheia o alta, ]inut\ de un adversar
plictisitor de vorb\re].” (Booklist)

“Un compendiu compact [i o
lectur\ pl\cut\.” (Newsday)

“Curajos, belicos [i plin de
umor... Oricine `[i dore[te s\ aib\ la
dispozi]ie o surs\ generoas\ de
citate trebuie s\ [tie c\ aici o
g\se[te. Churchill a avut o expe-
rien]\ de [apte decenii de oratorie.
Pentru cei care au venit pe lume
dup\ cel de-al Doilea R\zboi
Mondial, acesta este un volum care
merit\ citit [i p\strat `n biblioteca
personal\, deoarece `i va inspira.”
(Indianapolis Star)
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Un tat\ `i scrie, `naintea unei
opera]ii dificile, fiului s\u.
Expeditorul e `n America, iar desti-
natarul, `n Japonia. Dup\ opera]ie,
scrisorile continu\ s\ se `nl\n]uie.

Se aga]\
mai `nt`i „ca
iedera” de
orice le iese
`n cale, apoi,
d u p \
`ntoarcerea
acas\ a
tat\lui, devin
confes iun i
pe cele mai
d e l i c a t e
subiecte: cum e cu “cel\lalt sex”, ce
c\ut\m `ntr-o lume `n care p\rem
destina]i fericirii?

Protagonista scrisorilor este
mai `nt`i inima, `n toate ipostazele ei:
inima de tat\, inima de `ndr\gostit,
inima de discipol, cea de fiu, cea de
om obi[nuit, plin de griji, [i chiar
inima-inima, personajul-vedeta al
anatomiei noastre, care se poate
`mboln\vi.

O `ntreag\ geografie afectiv\,
creat\ dup\ capriciile memoriei, se
ascunde `n plicul `nc\p\tor al aces-
tei c\rti: scene americane, scene din

Heidelberg, un dans cu urm\ri
neb\nuite, scene din casa copil\riei,
adresa mitic\ “Dr. Lister 69”, flash-
uri din anii ‘50 [i fleacurile vie]ii de zi
cu zi. Dar [i g`ndurile abstracte, sis-
tematizate, care se datoreaz\ “riscu-
lui de a avea un tat\ filosof”.

Din cele [aisprezece scrisori se
contureaz\ o via]\ [i un cod. Sub
protec]ia distan]ei [i-a conven]iei
epistolare, Gabriel Liiceanu g\se[te
prilejul s\ fie sincer, vulnerabil de
sincer uneori, s\-[i aminteasc\, s\
povesteasc\, s\ cad\ pe g`nduri, s\
se lase `ntrebat [i s\ ne r\spund\.
Pentru c\, accept`nd pactul propus
de autor, fiecare cititor se transform\
`n “fiul” din titlu.

“Dragul meu, c`nd, `n urm\ cu
mai bine de un an, ]i-am scris prima
scrisoare din sejurul meu american,
nu [tiam dac\ vor mai urma [i altele.
Totul a `nceput modest, cu o
c\l\torie [i o poveste ‘chirurgical\’ a
inimii mele. Dar, odat\ c\l\toria
`ncheiat\, povestea nu s-a mai putut
opri [i a devenit, amplific`ndu-se, o

poveste de inim\ pur [i simplu. Pe
m\sur\ ce se n\[tea, ‘aerul’ ei era
tot mai greu de definit. Tot timpul
c\utam ‘ceva’ - f\r\ s\ pot spune ce
anume (un g`nd decisiv? un pericol
pe care voiam s\ ]i-l semnalez?
mirajul unei v`rste?) - ceva pe care
]ineam mor]i[ s\ ]i-l las dup\ ce l-a[
fi g\sit cotrob\ind prin cotloanele
vie]ii mele. Pe urm\, tot scriind, am
descoperit c\ sunt at`tea lucruri pe
care a[ fi vrut s\ ]i le spun [i at`tea
la care `mi cereai imperios un
r\spuns...’’ ((GGaabbrriieell LLiiiicceeaannuu))
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- AAntologie, ttraducere ddin iital-
ian\ [[i ppostfa]\ dde CC.D. ZZeletin

- PPrefa]\ dde NNatascia TTonelli
- NNote eexplicative [[i nnote bbiobib-

liografice dde CC.D. ZZeletin [[i
Smaranda BBratu EElian

- EEdi]ie `̀ngrijit\ dde SSmaranda

Bratu EElian

Volumul reune[te, `n edi]ie bi-
lingv\, o ampl\ selec]ie din crea]ia
unor poe]i italieni autori de sonete,
de la Pier delle Vigne (`nceputul
secolului al XIII-lea) p`n\ la Veronica
F r a n c o
(mijlocul sec-
olului al XVI-
lea), trec`nd
prin Dante
A l i g h i e r i ,
F r a n c e s c o
P e t r a r c a ,
G i o v a n n i
Boccaccio,
L u d o v i c o
A r i o s t o ,
Lorenzo de’
Medici, Michelangelo Buonarroti,
Pietro Aretino sau Vittoria Colonna.
Cititorul român are astfel posibili-
tatea s\ urm\reasc\ evolu]ia acestui
gen, care a dat roade `n mai toate
literaturile lumii, de la originile sale
medievale p`n\ la apogeul s\u `n
epoca prerenascentist\ [i renascen-
tist\ [i la alunecarea sa `n manierism
`n epoca barocului.

Selec]ie de 
Alexandra BURUIAN|

Ajutoare
pentru copiii sinistra]i

a `nceputul lunii noiembrie a sosit `n Neam] un transport de la
Inspectoratul {colar al jude]ului Alba, pentru copiii de la
[coala T\m\[eni. Ajutoarele constau `n 600 de ghiozdane cu
rechizite. {coala din T\m\[eni a fost aleas\ ca destina]ie a
acestui  transport  cu ajutoare datorit\ colabor\rilor pe care
le-a avut `n trecut cu diverse unit\]i de `nv\]\m`nt din jude]ul
Alba. De ghiozdanele cu rechizite au beneficiat cei 400 de
elevi ai [colii din T\m\[eni, celelalte fiind transmise colegilor
din Adjudeni.

“Toamna baladelor”
Larisa Mocanu, o elev\ de la [coala general\ din Piatra {oimului a

reu[it un rezultat de excep]ie la festivalul concurs de muzic\ folk
“Toamna baladelor”, care s-a desf\[urat la Bucure[ti. Aceasta a luat pre-
miul I la sec]iunea interpretare solist pentru elevii din clasele V-VIII, fiind
chiar prima `n lista de c`[tig\tori anun]at\ de c\tre organizatorii concu-
rsului. Larisa, care a fost preg\tit\ de Nicoleta Minciu, profesor de
muzic\ la [coala din Piatra {oimului, urmeaz\ [i cursurile Clubului
Copiilor din Z\ne[ti.

Rezultatul Larisei este cu at`t mai spectaculos cu c`t este vorba de
singurul c`[tig\tor al unui premiu la acest concurs care `nva]\ `ntr-o
[coal\ din mediul rural. 

Reconversie profesional\
a profesorilor

Directorii unit\]ilor de `nv\]\m`nt din Neam] s-au `nt`lnit pe 7 noiem-
brie cu conducerea Inspectoratului {colar. ~n cadrul reuniunii au fost
dezb\tute mai multe probleme de actualitate, accentul fiind pus pe tezele
cu subiect unic [i pe planul de [colarizare. Cu aceast\ ocazie, inspec-
torul [colar general adjunct, Grigoru]\ Oniciuc, a subliniat, `n privin]a
planului de [colarizare c\ unit\]ile de `nv\]\m`nt trebuie s\ `[i `ndrepte
aten]ia spre specializ\rile solicitate de elevi, nu pe preg\tirea actual\ a
cadrelor didactice: “La proiectul planului de [colarizare am prezentat
nout\]ile punctual pe fiecare domeniu `n parte. Am discutat de toate
propunerile. C`nd se face planul de [colarizare trebuie avute `n vedere [i
op]iunile elevilor nu doar resursa uman\ din [coal\: c\ dac\ eu am pro-
fesori de mecanic\ trebuie s\ fac obligatoriu clase de mecanic\. Poate
c\ elevii din zona respectiv\ doresc s\ fac\ resurse naturale. Atunci va
fi foarte dificil pentru cei care nu se adapteaz\. Noi facem prin inter-
mediul Inspectoratului {colar cursuri de reconversie profesional\ gratu-
ite. Nu `l punem pe profesor s\ cheltuie bani, doar `i cerem s\ se
adapteze”.

Istorie la Piatra Neam]
~n prima decad\ a lunii noiembrie a avut loc, la Piatra Neam], cea de

a 4-a edi]ie a Adun\rii Generale a Asocia]iei Profesorilor de Istorie din
România APIR-Clio. Manifestarea, organizat\ `n premier\ de municipiul
Piatra Neam] a str`ns la un loc inspectori [i profesori de istorie din `ntrea-
ga ]ar\. “Avem nevoie de filiale eficiente, care s\ asigure calitatea
pred\rii istoriei `n [coli. De asemenea, e nevoie de o strategie pentru
str`ngerea de fonduri [i identificarea de sponsori. Nu `n ultimul r`nd, tre-
buie s\ preg\tim manifestarea Euro Clio ce va avea loc `n 2011 la Sibiu.
Putem spune c\ mai avem timp, `ns\ trebuie s\ ne gr\bim cu organi-
zarea. Colegul din Lituania s-a preg\tit timp de 3 ani, ca apoi s\ anun]e
c\ nu mai poate organiza Euro Clio din 2010. Nu `n ultimul r`nd, trebuie
s\ realiz\m formarea continu\ a profesorilor de istorie, prin dezvoltarea
centrelor de metodic\. O alt\ activitate continu\ a noastr\ trebuie s\ fie
acordarea de premii [i diplome la concursuri, `n special la cele de isto-
rie”, a declarat  Mihai Manea, pre[edintele asocia]iei.

Schimb\ri la conducerea
unor [coli

~n urma rezultatelor la concursul pentru directorii unit\]ilor de
`nv\]\m`nt, cea mai important\ schimbare este la Colegiul de
Transporturi Auto Piatra Neam], unde Elena Murariu (cea care a de]inut
func]ia de director p`n\ `n prezent), de[i a ob]inut un rezultat care `i per-
mitea s\ ocupe func]ia de conducere, a fost dep\[it\ de Ana Maria
Hogea. O alt\ schimbare important\ este la Colegiul Tehnic Ion Creang\
din T`rgu Neam], unde func]ia de director a fost c`[tigat\, `n urma con-
cursului, de Gheorghe Apetrei. Trebuie men]ionat c\ este vorba de cea
mai r`vnit\ func]ie de director din jude], pentru aceasta lupt`ndu-se 3 can-
dida]i, printre care [i fostul inspector [colar general, Emil Creang\. Fostul
“general” a depus [i contesta]ie, `ns\ aceasta a fost respins\. La Palatul
Copiilor din Piatra Neam], Constantin Vernica a fost reconfirmat pe
func]ie. O schimbare a avut loc la Clubul Copiilor din Roman. Noul direc-
tor este Magdalena Ghiorghi]\. Aceasta nu a avut contracandidat,
deoarece fostul director nu a avut posibilitatea s\ se `nscrie la concurs,
pentru c\ are mai pu]in de un an p`n\ la v`rsta pension\rii. De aseme-
nea, la Clubul Copiilor din T`rgu Neam], director `n urma concursului este
D\nic\ G`tlan.

La [coala Elena Cuza din Piatra Neam], director este Anton
Gheorghiu, cel care ocupa p`n\ acum func]ia ca interimar. Echipa a fost
completat\ [i cu directorul adjunct, Ioan Oboroceanu. 

La multe institu]ii liceale a fost organizat concurs pentru func]iile de
director adjunct. La Economic au fost confirmate pe func]ii fostele
“adjuncte”, Doina Georgeta Gheorghiu [i Cornelia Pancu. La LPS
Roman a fost, de asemenea, confirmat\ Ana Tampa, la fel ca Dorel
Haralamb la Colegiul Na]ional Petru Rare[. Situa]ii similare s`nt [i la
Colegiul tehnic, unde a fost reconfirmat Ioan Chele [i la Colegiul Tehnic
“Gheorghe Cartianu”, cu Simion }\ranu.

“Culoarea versului
eminescian”

~n perioada 5-15 ianuarie 2009 va avea loc, la Roman, concursul de
desene create de copii  intitulat  “Culoarea versului eminescian”.
Concursul este organizat de c\tre {coala cu clasele I-VIII “M. Eminescu”
[i patronat de c\tre Prim\ria Municipiului Roman [i Muzeul de Art\
Roman. Pot fi prezentate lucr\ri de pictur\, grafic\ [i art\ decorative
realizate de c\tre elevi de clasele I-VIII. La concurs pot participa elevi din
clasele I-VI din [colile din România la una din sec]iunile: “~nv\]\m`nt

primar” sau “~nv\]\m`nt gimnazial”. Fiecare participant are dreptul de
a prezenta maxim 2 lucr\ri, iar  un cadru didactic poate participa cu mai
mul]i elevi. Trebuie subliniat c\ lucr\rile participante nu se returneaz\.

Se vor acorda la fiecare din cele dou\ sec]iuni premiile I, II, III [i
men]iuni, diplome de participare elevilor [i cadrelor didactice
`ndrum\toare. De asemenea, va fi realizat un CD al c\rui con]inut va fi
trimis prin e-mail elevilor participan]i [i cadrelor didactice `ndrum\toare.
Expozi]ia va fi deschis\ la Biblioteca Municipal\ “George Radu Melidon”
`n perioada 15-30 ianuarie 2009.

“Eco {coala”
Elevii [colii nr. 2 din Piatra Neam] au organizat o ampl\ ac]iune de

colectare a de[eurilor din h`rtie, `n scopul salv\rii p\durilor. Este vorba de
o activitate care face parte dintr-un program mai larg de ac]iuni `n cadrul
programului “Eco {coala”. Directorul unit\]ii de `nv\]\m`nt, doamna
Ermilia Chiru]\, a precizat c\ “este un obicei s\ organiz\m astfel de
ac]iuni. Elevii s`nt foarte cooperan]i. Am adunat, p`n\ ast\zi, peste 1,5
tone de maculatur\. M-a surprins `n mod foarte pl\cut, ca [i alte d\]i, fap-
tul c\ au venit p\rin]ii, bunicii, cu saci de maculatur\. Este o ac]iune
foarte bine primit\ at`t de elevi, p\rin]i c`t [i de colegii mei. La nivel de
[coal\ avem amenajat un punct de colectare. Este o ac]iune de educare
privind protec]ia p\durii. H`rtia refolosit\ salveaz\ un copac. Iar
prim\vara noi particip\m [i la plantarea de pomi. ~nv\]\m copiii s\ fie [i
civiliza]i, s\ respecte mediul, s\ se respecte pe ei”.

Marius GGHEGHICI

o

NOU lla HHUMANITAS

L

O LEC}IE
(urmaare ddin ppaag. 11)

-au `nt`lnit, la 20 noiembrie 2008, la sediul Asocia]iei, s-au str`ns
`n bra]e [i s-au bucurat unul de altul, ni[te `nving\tori care se
lupt\ cu fiecare var\ prea fierbinte, cu hipertensiunea sau cu
reumatismul iernilor prea reci.

S-au privit cu drag, s\rut`ndu-se cu afec]iune fratern\,
`ntreb`nd de unul sau de altul, de mai tr\ie[te ori ba, prin lumea
larg\ unde via]a i-a purtat, prin vreun sanatoriu sau la vreunul din
proprii copii, oameni b\tr`ni [i ei.

Nu se cain\, nu le lipse[te nimic, dec`t pu]intic\ s\n\tate,
c\ci banii, averea, gloria [i recunoa[terea, de[ert\ciuni...

Vorbesc `ntre ei `ncet, cu z`mbetul pe buze, dep\n`nd tot
felul de amintiri : din timpul [colii sau de la absolvire, de la care
au trecut mai bine de 64 ani, despre c`te un profesor normalist,
diriginta sau dirigintele, despre atmosfera [colii de alt\dat\,

despre un coleg care nu mai este. 
Nimic despre greut\]ile vie]ii, nici un regret, nici un suspin, ci bucuria de

a fi ajuns, cu bine, la cap\tul drumului. Nimic despre politic\, nimic despre
pre]uri, criz\, pensie sau medicamente, dar `i intereseaz\ performan]ele vre-
unui fost elev eminent, monografia scris\ de cineva despre satul unde a
lucrat, ce se mai scrie ast\zi la gazet\, ce modific\ri sunt prin programe [i
prin manuale.

Nu critic\ [i nu blameaz\ nimic. ~n `n]elepciunea lor, `n]eleg relativitatea
sau naivitatea unor prostioare moderniste c\ci au f\cut fa]\ la prea multe,
unii au pl\tit cu via]a iar al]ii cu decenii de `nchisoare politic\ pentru d`rzenia
cu care [i-au ap\rat onoarea, neamul [i ]ara. Solida lor educa]ie moral\ [i
intelectual\ le permite s\ priveasc\ viitorul cu optimism lucid, cu `ncredere `n
valorile perene [i `n capacitatea fiec\rei genera]ii de a le afirma. 

~nt`lnirea membrilor fondatori ai Asocia]iei ~nv\]\torilor din Jude]ul
Neam] nu a fost doar un prilej de revedere, ci o magnific\ lec]ie de via]\ [i
`nv\]\tur\.

Tuturor, o respectuoas\ plec\ciune!

S

rin grija [i munca
dlui profesor Dan
M i h \ i l e s c u ,
muzeograf [ef de
sec]ie Complexul
muzeal jude]ean,
A s o c i a ] i a
~ n v \ ] \ t o r i l o r
Piatra Neam] a
fost gazda celei
de a 20-a aniver-

s\ri a activit\]ii devenit\
tradi]ional\ “Dasc\li nem]eni
de alt\dat\”. A fost o activitate
de suflet, de vibra]ie [i emo]ie.
{i-au dat `nt`lnire nume cu
adev\rat prestigioase din
[coala nem]ean\ de alt\dat\.
Nu d\m nici un nume pentru a
fi drep]i cu to]i. Men]ion\m `n
schimb comunic\rile
deosebite prezentate de pro-

fesorii Rusu Dorel (educa-
toarea Galinescu Florica-
Hangu), Dan Mih\ilescu
(Profesorul Ruga Serolad-
Bicaz), Vasile Ailinc\i (Via]a [i
activitatea unui notar din
B\l]\te[ti), Veronica Mih\iles-
cu (Aniversarea a 65 de ani-
promo]ia {colii Normale de
Fete- 1943).

Cei prezen]i au fost sin-

ceri, bucuro[i [i mul]umi]i de
momentele deosebite pe care
le-au tr\it [i rememorat `mpre-
un\. Invit\m pe aceast\ cale,
pe to]i cei interesa]i s\
urm\reasc\ [i s\ participe la
activit\]ile organizate [i
sus]inute de Asocia]ia
~nv\]\torilor la sediul din str.
Mihail Sadoveanu nr. 21, P.
Neam] (tel. 0233/228262).

{tefan CCORNEANU

“DASC|LI NEM}ENI DE ALT|DAT|” LA A 20-A EDI}IE
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n ADEV|RUL LLITERAR SSI
ARTISTIC din 12 noiembrie,
scriitorul Cezar Paul B\descu
poart\ un dialog cu prozatoarea
Gabriela Adame[teanu. Iat\ ce
afirm\ autoarea “Dimine]ii pier-
dute” despre succesul ei de
pia]\: “Am realizat `n anii ace[tia
c\ pia]a de carte este feroce, c\
statutul scriitorilor trebuie
`ntre]inut, c\ autorii care au
c\p\tat un renume se silesc s\
scoat\ o carte la doi-trei ani, pen-
tru a nu se declasa. Cred c\ nu
s`nt mul]i care s\ reziste la acest
maraton – s\ faci `ncontinuu o

carte competitiv\. De la un moment dat se
vinde mai ales cota autorului [i mai pu]in
cartea. Cu c`t cota este mai mare, cu at`t este
mai mare avansul pe care-l prime[te autorul [i
ma[ina de publicitate care se pune `n
func]iune este mai zgomotoas\. Dar oric`t se
calculeaz\ succesul de pia]\ al unui autor,
r\m`ne `ntotdeauna o necunoscut\. Exist\
`ns\ [i o alternativ\ mai rea: ca unor autori
importan]i s\ li se dea avans la o carte
nescris\, pe care nu o vor mai preda niciodat\.
`n contract este stipulat c\ avansul nu se
returneaz\ `n cazul nepublic\rii. Traducerea
nu este neap\rat garan]ia valorii unei c\r]i,
exist\ autori foarte buni, valoro[i, care nu

ajung pe pia]a interna]ional\, pentru c\ nu s`nt
tradu[i. Acesta este unul dintre paradoxurile
globaliz\rii”.

~n revista TRIBUNA, nr. 146, Ioan Pavel
Azap st\ de vorb\ cu criticul Ioan Simu] despre
poezia român\, un capitol pentru care el nu a
avut niciodat\ prea multe cuvinte de laud\:
“Nu am denigrat niciodat\ poezia, `n principiu,
din prejudecat\, din r\utate sau din... dogma-
tism. Ar fi fost o dovad\ de
prostie. Am semnalat numai
faptul c\ genul liric [i-a pierdut
primul rang pe care `l avea `n
neomodernismul nostru, coinci-
dent cu perioada comunist\.
Din p\cate, se scrie din ce `n ce mai prost, nu
numai poezie, dar [i proz\ sau critic\, pentru
c\ se public\ f\r\ discern\mânt, orice [i
oricum. `n poezie se vede cel mai repede lipsa
de talent. Asta nu `nseamn\ c\ nu se prefig-
ureaz\ sau nu se contureaz\ un fenomen
poetic nou, glosat ca atare de c\tre
cunosc\tori. Dar publicul poeziei s-a sub]iat
foarte mult. Am spus c\ poezia va deveni reli-
gia unei secte din ce `n ce mai restrânse (afir-
ma]ia poate fi g\sit\ `n volumul meu din 1994,
Incursiuni `n literatura actual\) [i, din p\cate,
aceast\ previziune s-a adeverit. Am spus c\
nu cred ca un tân\r poet, afirmat dup\ 1990,
s\ devin\ un mare scriitor, cum s-a `ntâmplat

`nainte de 1989 cu Nichita St\nescu, Ana
Blandiana sau Mircea Dinescu. A ap\rut sau
putem spera s\ apar\ un poet de talia lor?”

Acela[i critic, cu privire la o eventual\
scriere a unei istorii literare, afirm\: “Cu o isto-
rie a literaturii române `n g`nd trebuie s\
lucreze orice critic sau istoric literar serios. Nu
pot s\ detaliez, mi-ar lua prea mult timp [i
spa]iu, poate chiar c`t mi-ar trebui s\ o scriu.

Orice Istorie... memorabil\ creeaz\ un reper
impresionant, dac\ nu un complex. Nu v\d
ceva r\u `n faptul de a avea complexe, impor-
tant e s\ ]i le recuno[ti [i s\ ]i le tratezi. Nu ar
suna ca o infatuare s\ spun c\ nu am com-
plexul C\linescu? L-a[ avea [i dac\ nu a[
recunoa[te. Pe Alex ªtef\nescu `l admir, cu
sentimentul dialogului firesc. Istoria... lui
`nseamn\ unul dintre acele repere necesare,
la care ne putem raporta cu folos, pentru a
avea sau pentru a ne forma relieful valorilor”. 

~n APOSTROF, nr. 10,  Ovidiu Pecican `i
“smulge” poetei Ana Blandiana un r\spuns cu
referire a viitorul literaturii: “Cred `n viitorul lite-

raturii pur [i simplu. Spa]iul virtual – oric`t ar
p\rea de imaterial – nu este dec`t un alt fel de
suport material al g`ndirii, iar literatura n-a
depins de-a lungul mileniilor de calitatea
papirusului, a pergamentului sau a h`rtiei, ci de
calitatea g`ndirii celor care o creau [i a celor
care o citeau. Deci problema viitorului literaturii
nu este dac\ poate supravie]ui `n noile condi]ii
tehnice, ci dac\ poate supravie]ui `n noile
condi]ii intelectuale [i spirituale. Eu cred c\ da.

De altfel, num\rul mereu `n
cre[tere al festivalurilor de
poezie `n lume, ca [i num\rul
impresionant nu numai al
poe]ilor care particip\ la ele, ci
[i al celor care particip\ ca

spectatori, este un argument: oamenii ̀ ncep s\
simt\ c\ interesul exclusiv pentru valorile
materiale nu poate ]ine loc de via]\”. 

Despre modul `n care  a p\r\sit ]ara acum
30 de ani, afl\m nout\]i din dialogul pe care `l
are `n SUPLIMENTUL DDE CCULTUR|, nr 203,
Cristina Hermeziu  cu regizorul [i profesorul
Lauren]iu Azimioar\ care a plecat din România
`n anii 1980: “E foarte complicat. Eram profe-
sor la Institutul de Art\ Teatral\, deschisesem
Teatrul Na]ional cu Medeea `n ‘74, cu Irina
Rachi]eanu. Am lucrat cu actori ca Amza
Pelea, Cotescu, Balanu]\, Cozorici, o gene-
ra]ie `ntreag\. Rodica Tapalag\ a jucat doi ani

`n Unchiul Vanea de Cehov. Prin ziare se
spunea: asa cum v\ duce]i la Paris s\ vedeti
Turnul Eiffel, merge]i [i o vede]i pe Olga
Tudorache `n Premiera de Cromwell `n regia
lui Lauren]iu Azimioar\. Am dat multi actori
care se pare c\ fac o carier\ excep]ional\. ~n
clasa mea a fost o feti]\ excep]ional\ pe care
am iubit-o foarte mult, Adriana Trandafir. Pe
timpul lui Ceau[escu a spus `ntr-o emisiune c\
ea a fost eleva lui Lauren]iu Azimioar\. Nu era
voie s\ se spun\, fiindc\ eram fugit. Eu nu am
fugit, eu am plecat oficial. Dar n-am vorbit
prost niciodat\ de ]ara mea. A fost o ruptur\.
Am pus un punct pe motive morale, spirituale,
politice, religioase. Familia mea a suferit
enorm. Tata era reprezentantul cultului
evanghelic din Bucure[ti, a tradus Biblia `n anii
‘20. Pe timpul hitlerismului spuneau c\ s`ntem
comuni[ti, pe timpul comunismului venea tot
timpul poli]ia s\ caute nu [tiu ce prin c\r]i. Un
frate a fost zece ani `nchis pentru c\ ar fi spus
c\ flota american\ este mai puternic\ dec`t
flota sovietic\. S-a `ntors din pu[carie f\r\
din]i. Nu ie[isem `nca din România, dar nu mai
puteam suporta umilin]ele. Nici nu conta c\
aveam [ofer, buc\t\reas\ sau femeie de
menaj, mi-am zis: chiar gunoier s\ ajung [i tot
plec. {i nici dupa 28 de ani nu regret. Eu am
73 de ani, nu mai am timp s\ visez cai verzi pe
pere]i”.

PARTE DE CARTE
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a debutul promi]\tor din
2005, pus sub un titlu inspi-
rat [i perfect acoperit -
Bufni]a ddin dd\r`m\turi.
Insomnii tteologice - Mihail
Neam]u anun]a c\ dore[te
s\ arunce pun]i `ntre lumi
care, de obicei, se ignor\. {i
`ntr-adev\r, se `nt`mpla asta,
pentru c\ demersul s\u
b\tea la u[i p`n\ atunci
`nchise sau foarte pu]in
`ntredeschise `n spa]iul

românesc al ideilor. Era vorba de redis-
cutarea lucid\ a tradi]iei ortodoxe [i a
legitimit\]ii Tradi]iei, `n general, fa]\ `n
fa]\ cu orizontul relativist [i autosufi-
cient al post-modernit\]ii. Erau arun-
cate `n joc argumente filosofice [i teo-
logice din cele mai diverse, de la
ontologia „tare” a vechilor greci [i a
epocii patristice p`n\ la epistemolo-
gia relativist\ a subiectului [i la
hermeneutica pro-tradi]ie a lui
Gadamer. Ortodoxia primea, astfel,
prin analitica t`n\rului eseist, instru-
mentele filosofice necesare recali-
br\rii la modernitate [i necesare,
totodat\, redinamiz\rii fondului ei
estetic, istoric [i dogmatic, at`t de
bogat.

Mihail Neam]u `[i continu\ la
fel de substan]ial „pun]ile `ntre
lumi” `ntr-o nou\ carte, Gramatica
ortodoxiei. Tradi]ia dup\ moderni-
tate (Polirom, 2007), devenit\ deja
eveniment mediatic. Numitorul comun
al textelor `l constituie posibilitatea unui
nou discurs al teologiei `ntr-o lume vici-
at\ de preten]iile autoritariste ale
ra]ionalismului de tip iluminist, cu toate
consecin]ele sale post-moderne `n
r`ndul `nv\]\m`ntului academic oficial [i
`n spa]iul public al dezbaterilor de idei.
Volumul porne[te de la parcursul epis-
temologic care a dus la marginalizarea
teologiei [i a perspectivei metafizice `n
istoria filozofiei europene (cu bune
trimiteri la irelevan]a [colii teologice
române[ti de odinioar\ [i din prezent),
trece prin reconfigurarea modern\ a
unor probleme ontologice pe care
Tradi]ia cre[tin\ le-a propus dintot-
deauna (g`ndirea ca vedere [i partici-
pare, conflictul dintre metod\ [i adev\r,
limitele ra]iunii, voca]ia ascezei `n fa]a
erosului p\g`n [i a sinelui corporalizat),
prezint\ analitic opera unor figuri
exemplare ale teologiei [i filozofiei
modernit\]ii (Dumitru St\niloae,
Andrew Louth, Michel Henry, Michael
Polanyi, John Milbank), pentru a ajunge
la perspectiva cre[tin\ asupra definirii
socio-politice a compasiunii [i a binelui
f\cut aproapelui. Suita de eseuri se
`ncheie cu un text despre voca]ia publi-

c\ a teologiei cre[tine, `n contextul mai
larg al problematicii istoriei religiilor. Nu
de superioritate ar fi vorba, ci de
„memoria vie a unei comunit\]i m\rtu-
risitoare”, de dialogul cu ajutorul
„instrumentelor clasice ale unei erudi]ii
`ncadrate de politica liturgic\ a unei
poetici deopotriv\ modeste [i
vizionare”. 

A[adar, ce `nseamn\ o „gramatic\
a ortodoxiei”, `n viziunea autorului?
Constituie ea un set de concepte [i de
defini]ii, distincte `n c`mpul limbajelor
celorlalte „[tiin]e” sau a celorlalte con-
fesiuni? R\spunsul lui Mihail Neam]u e
unul nuan]at, merg`nd pe dialog [i pe
participare, `n defavoarea unei fix\ri
istorico-dogmatice a discursului teolo-
gic ortodox. E vorba, cu alte cuvinte, de
o hermeneutic\ mobil\ care caut\ s\
deschid\ ortodoxia c\tre problematica

modernit\]ii f\r\ a ie[i din orizontul
patristic [i scripturistic al Tradi]iei.
Acest orizont poate asigura chiar o
ie[ire din paradigma dualist\ kantian\
care interzice discursul despre dome-
niul noumenal [i limiteaz\ cunoa[terea
la grani]ele empiricului imediat. {i lucrul
acesta s-a [i `nt`mplat, dac\ ]inem cont
c\ tipul de reflec]ie care a relegat teolo-
gia de filozofie s-a n\scut `n contempo-
raneitate sub zodia hermeneuticii [i a
fenomenologiei. E necesar\ doar o
deschidere a umanioarelor unele spre
celelalte, un efort suplimentar de prob-
lematizare curajoas\, care lipse[te,
deocamdat\, `n mare parte, [i
ap\r\torilor pasei[ti [i riguro[i ai orto-
doxiei, dar [i post-modernilor disemi-
nan]i. Nici dogmatizare rigid\ [i a-cul-
tural\, nici filosofare a-metafizic\ [i
abstract\. „Aceasta este, de altfel,
lec]ia mereu actual\ a `n]elep]ilor din
Pateric”, spune autorul, „pentru care
Ortodoxia r\m`ne un mod inefabil de a
fi, luminos [i transparent, gravit`nd `n
sfera legilor nescrise ale iubirii. De aici
deriv\ [i prioritatea «ortopraxiei» celor
sfin]i fa]\ de «ortodoxia» strict nomi-
nal\ a fariseilor. Corectitudinea unor
propozi]ii dogmatice nu poate fi

deta[at\ deci de universul care odini-
oar\ le-a dat sens [i via]\. ~n acest
sens, Ortodoxia actualizeaz\ mereu o
estetic\ a vederii, menit\ s\ asigure
transferul din planul comod al simplei
confesiuni (doctrinare) `n sfera mult
mai dificil\ a justei orient\ri (fiin]iale)”.
Numai c\ transferul dinspre
conversa]ia divino-uman\ de tip liturgic
spre dialogul autentic cu lumea e foarte
dificil. Din partea Ortodoxiei, exist\
pericolul izol\rii idolatre `ntr-o singur\
instan]\ istoric\ [i conceptual\, cea
bizantin\. Din partea filozofiei [i a
celorlalte umanioare speculative, se
uit\ dimensiunea metafizic\ [i mistic\
ce ar putea conferi g`ndirii exigen]e
generoase `n rezultate, oricum, altele
dec`t „slabele” premise ale unei reflec]ii
for]at demistificatoare. 

Disputele ereziologice ale secolului
IV, continu\ autorul `ntr-o alt\
sec]iune a c\r]ii, trebuie c\utate `n
diferen]e de „cadru aperceptiv”, `n
cezuri hermeneutice, `n incomensu-
rabilit\]i de paradigm\.
Conceptualizarea hermeneutic\ a
unit\]ii Scripturilor a contribuit [i ea
la aceste dispute. De-a lungul tim-
pului, „dac\ lexicul Ortodoxiei con-
tinu\ s\ varieze, gramatica teolo-
gic\ a dogmelor Bisericii a r\mas
aceea[i”. Articularea teologic\ e
dependent\ de istoricitatea subiec-
tului [i de vulgata cultural\ a timpu-
lui, pe c`nd Revela]ia „`n Duh [i

adev\r”, dumnezeirea Fiului [i icono-
mia lui Dumnezeu `n lume s`nt
neschimbate [i imposibil de cuprins `n
limbaj. „Dialogul teodramatic al
Cuv`ntului cu umanitatea pentru care El
S-a f\cut trup este permanent”, afirm\,
`n continuare, autorul. „Revela]ia se
produce `n teopoetica crea]iei,
hermeneutica Scripturii [i participarea
noastr\ vrednic\ la tainele Bisericii.
~ncercarea de a oferi un r\spuns la
`ntrebarea lui Hristos continu\ pe tonuri
diverse, `n registre infinit variate,
folosind toate idiomurile culturale ale
umanit\]ii. Raportul de inseparabilitate
`ntre tradi]ie, Scripturi [i Biseric\ - toate
organizate `n jurul unei singure
provoc\ri din `ntrebarea lui Iisus c\tre
ucenici: «cine zice]i voi c\ s`nt Eu?» -
confer\ [i ast\zi teologiei o sarcin\
ultim\”. O sarcin\ pentru ea `ns\[i [i
pentru ontologia uman\, `n general. 

~ntr-un discurs echilibrat [i bine
articulat conceptual, cartea lui Mihail
Neam]u pune `nc\ o piatr\ la temelia
dialogului dintre ortodoxie [i restul
umanioarelor laice, `ntr-un timp c`nd
religiosul e `n plin reviriment epistemo-
logic, la scar\ mondial\.

Adrian GG. RROMILA
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rofesorul Emil Bucure[teanu, autorul a patru c\r]i de proz\
ap\rute `n doar vreo trei ani, public\ la Editura “Timpul” din
Ia[i o antologie din poezia nem]ean\ a ultimilor 50 de ani,
`n care selecteaz\ doar poezii pentru copii [i adolescen]i.
Dup\ cum m\rturise[te autorul, “antologia este o `ncercare
de a face ca unii autori ce vor fi agrea]i de cititori s\ intre `n
circuitul manualelor [colare, `n revistele [colare, `n
mi[carea artistic\ [colar\”.

Fiecare din autorii cuprin[i `n aceast\ antologie
(aproape complet\) a poe]ilor nem]eni s`nt prezen]i cu fi[e
bio-bibliografice, fotografii [i texte. Unii autori s`nt doar
aminti]i `n treac\t (l\s`nd s\ se vad\ c\ alc\tuitorul edi]iei
nu a dispus de material bio-bibliografic suficient) de[i s`nt

importan]i. Al]ii, chiar minori, beneficiaz\ de fi[e complete [i texte multe
dar neconving\toare. E suficient, cred, s\ atragem aten]ia c\ nu e nor-
mal ca o poet\ de talia Otiliei Cazimir s\ stea `n acela[i capitol al\turi
de numele unor autoare de nivel cenaclier doar pentru faptul c\ e de
acela[i sex cu acestea. La fel, includerea unor nume de autori precum
Mircea Bostan, Lucian Paul Pal `n capitolul “optzeci[ti”, doar pentru c\
au cam aceea[i v`rst\ cu autorii acestei genera]ii, e `n afara oric\rui cri-
teriu calitativ. Salut\m, `n schimb, ideea includerii `n antologie a unor
scriitori clasici, necunoscu]i publicului [i `n calitatea lor de autori de ver-
suri, precum Gheorghe Asachi, Ion Creang\, Vasile Conta sau Calistrat
Hoga[.

Antologatorul utilizeaz\ un mod original de a alc\tui cartea, pe [ase
capitole, deschiz`nd-o cu “poezia feminist\”, `ncheind-o cu poezia “clasi-
cilor” n\scu]i `n Neam], `ntre acestea incluz`nd alte genera]ii precum
“optzeci[tii”, “postdecembri[tii”, “trecu]i prin lupt\” (!) [i “diversitate” (!). ~n
treac\ fie spus, ultimele dou\ capitole au denumiri total ciudate, ca s\ nu
spunem neinspirate [i con]in, de altfel, numele unor autori care pot sta `n
acela[i raft, precum Haralambie Mih\ilescu, Nichita Bistriceanu, C\t\lin
Stupcanu sau Emil Bucure[teanu. Evident, stabilirea autorilor pe aceste
capitole este subiectiv\ [i poate suferi amendamente, `n sensul c\ erau
necesare doar trei capitole: clasici, autori contemporani [i cenacli[ti. 

Acestea ar fi c`teva din repro[urile care i se pot aduce autorului
acestei antologii. Merit\, `n schimb, toate laudele pentru munca titanic\
dus\ p`n\ la cap\t - nu e u[or lucru s\ culegi din varii surse mii de pa-
gini bio-bibliografice, s\ le a[ezi pe un calapod procustian, s\ le rescrii,
s\ le corectezi, s\ selectezi din mii de texte doar c`teva care ar putea
interesa categoria de cititori c\ruia `i dedici antologia etc - munc\ de
c`]iva ani buni. Imperfect\, incomplet\ - lipsesc, nejustificat, din antolo-
gie poe]ii M\d\lina Canur\ [i Radu Florescu, ultimul chiar membru al
Uniunii Scriitorilor -, cu mici concesii pe care autorul le-a f\cut unor co-
legi de genera]ie care nu prea au leg\tur\ cu literatura, antologia
alc\tuit\ de Emil Bucure[teanu, cea dint`i ap\rut\ `n jude]ul Neam], are
meritul de a fi adunat sub cele dou\ coper]i nu numai informa]ii utile
pentru orice autor de dic]ionar literar dar [i o retrospectiv\ fidel\ a
poeziei nem]ene de ieri [i de azi. D`nd Cezarului ce-i al Cezarului,
putem afirma f\r\ teama de a gre[i c\ Emil Bucure[teanu va r\m`ne `n
istoria literar\ nu numai cu cele c`teva c\r]i notabile de proz\ ci, mai
ales, ca autor al primului dic]ionar al poe]ilor nem]eni, mul]i dintre ei de
talie na]ional\. Am spus dic]ionar pentru c\ antologia de fa]\ poate fi
luat\ [i ca atare. 

C`t despre intrarea poeziilor din aceast\ masiv\ culegere de peste
400 de pagini `n circuitul [colar, r\spunsul `l vom afla abia peste vreo
zece ani `n serb\rile [colare.

Nicolae SSAVA

P

RReevv ii ss ttaa    pprr ee ss ee ii     ll ii tt ee rraarr ee
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[i adolescen]i”
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u o sut\ de ani `n urm\, la 19
octombrie 1908, `n comuna
Negre[ti-Neam] s-a n\scut
cel care avea s\ devin\ unul
din cei mai prolifici scriitori ai
locurilor de la poalele
Ceahl\ului, Dumitru Alma[.

A urmat studiile univer-
sitare la Bucure[ti, iar perioa-
da de maturitate intelectual\
[i-a tr\it-o tot `n capital\.
Putem spune chiar, f\r\ a
gre[i cu nimic, c\ Dumitru

Alma[ este o personalitate de anvergur\
european\, multe din lucr\rile sale de
istorie, `ncep`nd cu teza de doctorat,
trateaz\ probleme europene. Prestigioasa
revist\ Magazin istoric, al c\rei fondator
(1967) [i director p`n\ `n 1971,  a fost,
vine ca  un argument `n plus al afirma]iile
anterioare.

* ** **
Negre[ti  este o comun\ aflat\ `ntre

ni[te dealuri domoale de la poalele Culmii
St`ni[oara, o depresiune prin mijlocul
c\reia curge Horai]a, un p`r`u n\valnic `n
ani ploio[i sau  care abia se strecoar\
printre pietre c`nd este secet\. ~n mun]i se
afl\ M\n\stirea Horai]a [i Schitul

Hor\icioara.
Dac\ de la  Negre[ti  pleci spre

miaz\zi, peste muntele M\guricea, dai `n
valea Alma[ului, un alt p`r`u sturlubatic, ce
trece printr-o vale de o rar\ frumuse]e,
p`r`u care a dat [i numele unui sat, Alma[.
Prin aceste locuri, b\iatul de ]\ran al lui

Ion [i al Mariei Ailinc\i [i-a petrecut
copil\ria [i adolescen]a, fascinat de
natur\ [i oameni, iar c`nd mintea lui de
licean la „Petru Rare[“, liceul din Piatra-
Neam], a `nceput s\ le transfigureze `n
imagini poetice [i-a luat [i numele de
Alma[.

Printre  profesorii de la [coala din
Negre[ti l-am cunoscut [i pe Mihai
Ailinc\i, fratele mai mic al  scriitorului, prin
grija c\ruia [i a institu]iilor locale, casa `n
care [i-a petrecut copil\ria Dumitru
Ailinc\i (Alma[) [i cei  zece fra]i [i surori,
din care unul era  `nfiat, a devenit cas\
memorial\. 

* ** **
Drumurile mele s-au intersectat de

mai multe ori cu ale lui Dumitru Alma[, eu
ca elev, el ca profesor. Prima dat\ `n anii
‘46-’47

Eram elev la Liceul „Petru Rare[“ din
Piatra-Neam]. Dumitru Alma[ func]iona ca

profesor de istorie [i geografie. Era un
profesor nou [i preda la clasele care
`nv\]au dup\-masa. Tr\iam o perioada
grea, cu mul]i elevi `n clas\, cu mult\
s\r\cie. Distan]a `ntre profesorul Ailinc\i
[i elev era de respect. Se vedea de
departe c\ pedagogul de excep]ie era for-
mat [i din aluat de scriitor.

A doua intersectare de drumuri a fost
la examenul de admitere `n facultate, `n
vara lui 1953. Eu l-am recunoscut. Nu [tiu
dac\ el `[i mai aducea aminte de mine.
Ne-am rev\zut dup\ trei ani, eu student `n
anul patru, el profesor de Istorie univer-
sal\. De data aceasta [tiam cine este,

avea deja renume, era cunoscut `n mediul
universitar. Prezen]a la cursuri era
masiv\. Atr\gea prin elocin]a discursului.
Pedagogul nu se putea desp\r]i de scri-
itor, formau un tot unitar. {i examenele
erau agreabile, nu era profesorul speri-
etoare, traumatizant, din care se g\seau

destui `n acel timp. Nu era numai un peda-
gog iubit, [i nu numai un scriitor talentat, ci
[i un povestitor aparte. Era un actor, iar
scena era catedra.

Tot un fel de intersec]ie de drumuri
au fost discu]iile ce le-am avut despre per-
sonalitatea lui Dumitru Alma[. Mi-a vorbit
Nichita Bistriceanu, despre `nceputurile
mi[c\rii literare la Piatra-Neam], dup\
r\zboi; Alexandru Iftimie mi-a povestit
despre rela]iile lui Dumitru Alma[ cu
cadrele  didactice din jude]. Cu cuvinte
aparte mi-a vorbit despre el `nv\]\toarea
M. M., care, la anii senectu]ii, mi-a scos
dintr-un scrin o carte `ng\lbenit\ de timp,
cu dedica]ie special\ pentru ea. Era Acolo

la Filioara de Dumitru Alma[. Femeia din
fa]a mea devenise o adolescent\,
devenise eroina din roman. 

Dumitru Alma[ a fost deputat `n
Marea Adunare Na]ional\. „ M\ duc la
domnul adiputat, va spune un ]\ran din
Dobreni, s\ m\ ajute, c`nd a avut o prob-
lem\ de [coal\ cu unul din copii. {i dom-
nul adiputat l-a ajutat.

* ** **
Navig`nd recent pe internet [i

interes`ndu-m\ de via]a [i de opera lui
Dumitru Alma[, am aflat c\ `n unele
localit\]i, cu prilejul `mplinirii a o sut\ de
ani de la na[terea scriitorului [i istoricului,
s-au organizat manifest\ri comemorative.
Cineva i-a  dedicat un rondel. Altul
m\rturise[te c\ anii copil\rii i-au fost
marca]i de povestirile istorice scrise de
Dumitru Alma[. La Piatra-Neam], Dumitru
Alma[ a avut opozi]ie `n a fi  numit
Cet\]ean de Onoare al ora[ului, iar un fost
intransigent activist P. C. R. i-a calificat
unele lucr\ri ca proletcultiste.

Timpul trece, timpul vine. Vor veni [i
alte timpuri c`nd cei care au contribuit la
formarea culturii române `[i vor g\si locul
cuvenit `n istoriografia ]\rii.

Emil BBUCURE{TEANU

C
DUMITRU ALMA{Centenar

Biblia de la 1688
nul acesta s-au `mplinit 320 de ani de la tip\rirea
Bibliei de la Bucure[ti din anul 1688, cunoscut\ [i
sub numele de „Bibliaa llui {{erbaan CCaantaaccuzino”.
Aceast\ lucrare reprezint\ prima edi]ie integral\ a
textului Sfintei Scripturi tip\rit\ `n limba român\.
Baz`ndu-se pe traducerile anterioare, Biblia de la
1688 va constitui, la r`ndul s\u, un punct de
referin]\ pentru toate traducerile textului sacru
care se vor realiza de acum `nainte. Mai mult, va
contribui la cristalizarea limbii române literare `n
toate provinciile române[ti, fiind considerat\ ca o

expresie a unit\]ii românilor de pretutindeni.
Tip\rirea Bibliei de la Bucure[ti s-a realizat `n timpul dom-

nitorilor {erban Cantacuzino (1678-1688) [i Constantin
Br`ncoveanu (1688-1714), ambii iubitori de cultur\ [i spiritua-
litate. Preg\tirile pentru editare au `nceput `n jurul anului 1682,
cu str`ngerea materialelor necesare [i alc\tuirea grupului de
c\rturari `ns\rcina]i cu aceast\ lucrare, dintre care amintim pe
arhiepiscopul Ghermano de Nisa (directorul Academiei
Grece[ti din Constantinopol), Sevastos Kymenites (directorul
{colii Grece[ti din Bucure[ti) [i fra]ii Radu [i {erban
Greceanu. Corectura textului a fost `ncredin]at\ fostului epis-
cop de Hu[i, Mitrofan. Tip\rirea a `nceput la 5 noiembrie 1687
[i s-a `ncheiat la 10 noiembrie 1688.

Cele mai vechi traduceri de textele sfinte `n limba român\
dateaz\ din secolele XV-XVI. Ele con]in `n special Psaltirea [i
fragmente din Noul Testament. Este vorba despre Codiccele
Vorone]eaan,, PPssaaltireaa {{ccheiaan\,, PPssaaltireaa HHurmuzaacchi [[i
Pssaaltireaa VVorone]eaan\. Cel mai vechi text tip\rit `n limba
poporului nostru `l reprezint\ Evangheliarul slavo-român al lui
Filip Moldoveanul, ap\rut la Sibiu `n perioada              1551-
1553. Lucrarea a fost urmat\ de tip\riturile diaconului Coresi
[i ale preo]ilor din {cheii Bra[ovului, care au scos de sub tipar,
`n a doua jum\tate a secolului al XVI-lea, TTetraaevaanghelul `n
anul 1561, Apostolul din 1564, Pssaaltireaa (1570), Evaangheliaa ccu
`nv\]\turi (1581). La Alba Iulia, Mitropolitul Simion {tefan al
Ardealului va tip\ri, `n anul 1648, Noul TTesstaament dde llaa
B\lgraad, iar `n 1651, Pssaaltireaa. Cu pu]in timp `naintea apari]iei
Bibliei lui {erban Cantacuzino, la Bucure[ti s-au tip\rit, `n tim-
pul mitropolitului Teodosie (1668-1672; 1679-1708),
Evaangheliaa (1682) [i Aposstolul (1683).

Biblia de la Bucure[ti reprezint\ o oper\ de mari propor]ii
pentru vremea `n care a fost tip\rit\: are 944 de pagini, format
mare. Textul este imprimat cu litere mici, chirilice, dispus pe
dou\ coloane, cu excep]ia celor dou\ prefe]e unde exist\ o
singur\ coloan\. Scrierea, folosind caractere chirilice, era un
lucru obi[nuit pentru acea vreme. Ea s-a men]inut p`n\ `n tim-
pul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, c`nd a fost `nlocuit\ cu
alfabetul latin.

Circul`nd `n toate provinciile române[ti, Biblia de la
Bucure[ti a contribuit la formarea limbii literare [i, totodat\, la
men]inerea unit\]ii de limb\. Ulterior, ea a devenit punct de
referin]\ pentru toate traducerile textului Sfintei Scripturi care
i-au urmat: Bibliaa dde llaa BBlaaj (1795), Bibliaa dde llaa PPeterssburg
(1819), Bibliaa dde llaa BBuz\u (1854-1856), Bibliaa dde llaa SSibiu
(1856-1858) etc.

DDrrdd.. MMiihhaaii FFLLOORROOAAIIAA

omanul ,,Perahim”
de Constantin Virgil
Gheorghiu, publicat
de Editura
,,Crigarux’’, este o
edi]ie critic\ (post-
fa]\, note [i un curri-
culum vitae) reali-
zat\ de regretatul
critic [i istoric literar
F\nu[ B\ile[teanu -
unul dintre prietenii
de suflet ai mi[c\rii

culturale din Neam],  prezent,
de-a lungul anilor, la multe mani-
fest\ri literare.

Edi]ia la care ne referim este
una ,,«inedit\» - reproduce, a[a
cum afl\m dintr-o ,,not\ asupra
edi]iei’’, textul românesc ini]ial,
dup\ «manuscrisul» original, po
care Doamna Avocat Ecaterina
Gheorghiu, so]ia scriitorului, prin
prezen]a mea (F\nu[
B\ile[teanu, n. n.), l-a oferit
Bibliotecii Academiei Române
(la 25 iulie 1998).’’ S\ mai
ad\ug\m: textul acestei edi]ii
reproduce «manuscrisul» origi-
nal de pe vremea c`nd
Constantin Virgil Gheorghiu nu
scria `nc\ `n limba francez\ [i c\
este ,,un `ndrumar, o schi]\’’
pentru traduc\toarea Livia
Lamoure.

De[i nu este un text definitiv,
`ngrijitorul edi]iei `l consider\, pe
bun\ dreptate, ,,o capodoper\
de teofilosofie ideologic\ [i
estetic\ (precum au m\rturisit
Gabriel Marcel [i Marian Popa)’’.

Maximilian Perahim zis
,,Baricad\’’, eroul acestui miniro-
man publicat `n 1961 `n Fran]a
(Colec]ia ,,Croisés/Ames et
Terres Etrangères’’, a Editurii
,,Plon’’ din Paris), este ,,ultimul
mare adev\rat gangster din
Bucure[ti’’, eliberat de la ocn\
dup\ ce a efectuat zece din cei
dou\zeci de ani la care fusese
condamnat.

La ocn\, „`n coridoarele
s\rate ale infernului”, a `nv\]at
s\ renun]e „la tot ce este via]\”,
„la libertate”, pe care o consi-
der\ „prea scump\”. Tot aici a
ajuns la concluzia c\ „numai la
ocn\ [i `n m\n\stire se poate
`nv\]a a tr\i pur”. Cu pre]ul vie]ii
sale, este hot\r`t s\ nu se mai
`ntoarc\ la ocn\. Vrea s\
tr\iasc\ din munc\ cinstit\,
practic`nd meseria pe care a
`nv\]at-o `n cei zece ani de
deten]ie.

Nici amenin]\rile comisaru-
lui de poli]ie Ioachim Catran (ce
care are „calit\]i mai importante
dec`t studiile” [i este de „o cruzi-
me [i o absen]\ total\ de sim]
moral”), c\ruia `i refuz\ propu-
nerea de a lucra pentru poli]ie;
nici cele ale Rosei Clima („cea
mai frumoas\ curtezan\ din
Bucure[ti”, „regina asfaltului”),
care `i spune c\ `l va face s\ se
`ntoarc\ la ocn\, dac\ nu o
iube[te, nu `l determin\ s\ se
abat\ de la hot\r`rea luat\.

Demn\ de re]inut este intro-
ducerea `n povestea despre

acest gangster ateu a preotului
Nicolae - parohul mahalalei
Baricadele, care `i atrage aten]ia
asupra faptului c\, `n via]a
oamenilor, nimic nu se poate
realiza f\r\ Dumnezeu [i `l
`ndeamn\: „vino la Dumnezeu.
Nicio oper\ omeneasc\ - oric`t
de formidabil\ ar fi ea - nu
rezist\, dac\ nu are o r\d\cin\
religioas\. Nu exist\ nicio
capodoper\ uman\ s\ nu aib\ o
idee religioas\. (...). Dumnezeu
este unica direc]ie posibil\ pen-
tru om” sau „Un om, f\r\ ajutorul
lui Dumnezeu, oric`t de sus s-ar
urca, coboar\ tot `n locul din
care a plecat”.

Perahim r\m`ne ne`nduple-
cat la toate aceste amenin]\ri,
limit`ndu-se a fi consecvent cu
hot\r`rea sa: „Cine a m`ncat cu
mor]ii `n galeriile de sare timp de
zece ani nu are dec`t un g`nd: s\
nu revin\ la ele. At`t.”

Singura care `l `n]elege sau
crede c\ `l `n]elege este Violeta
Catran, so]ia poli]istului:
„Perahim este un om convertit la
virtute. Un om perfect. Un mese-
ria[ f\r\ egal. Un artist”, care a
evadat din `nchisoare „prin unica
porti]\ permis\ de societate: prin
frumos.” El a descoperit „u[a
care duce spre libertate. Arta”.

Romanul lui Constantin
Virgil Gheorghiu poate fi consi-
derat, cum spune F\nu[
B\ile[teanu, „o replic\ la
«Groapa» (1954) lui Eugen
Barbu sau «Bijuterii de familie»

(1949) a lui Petru Dumitriu, dar
sigur este o carte ce se `nscrie
printre operele literare deosebit
de valoroase ale autorului
n\scut la R\zboieni-Neam], cum
a precizat  [i Gabriel Marcel,
`ntr-o scrisoare adresat\ scri-
itorului, datat\ 18 aprilie 1961:
„Tocmai v-am citit «Perahim» [i
cred c\ este ceea ce a]i scris
mai frumos [i mai puternic. Este
cel pu]in egalul «Orei 25».
~ndr\znesc s\ v\ `ntreb dac\ n-
a]i putea face, dup\ aceast\
carte, un film extraordinar cu
Jean Gabin, v-a]i g`ndit la asta?”

Poate, `n finalul acestor
c`teva r`nduri, nu ar fi lipsit\ de
interes o p\rere a autorului
acestui roman, cel care a fost
preotul ortodox al Bisericii
române[ti din Paris (din anul
1963): „eu mi-am s\v`r[it
menirea de poet [i de martor cu
aceea[i religiozitate cu care
celebrez Sf`nta Liturghie ca
preot”. 

{i mai atragem aten]ia
asupra postfe]ei semnate de
F\nu[ B\ile[teanu (,,Un roman
«simbolic»”), din care cititorul,
cunosc\tor sau nu al operei lite-
rare a scriitorului n\scut la
Totoie[ti-R\zboieni, va afla infor-
ma]ii esen]iale despre familia [i
via]a acestuia, dar, mai ales,
despre felul `n care a fost primit\
opera sa literar\ at`t `n ]ar\ c`t [i
`n afara grani]elor sale.

Constantin TTOM{A

ermenul  „discu]ie” `[i are originea
`n latinescul „discurssio” , ceea ce
sugereaz\ imaginea unei con-
struc]ii pe care o zguduim pentru
a vedea dac\ ea este destul de
solid\. 

Discu]ia are semnifica]ia unui
schimb reciproc, organizat [i
constructiv de informa]ii [i idei,
impresii, p\reri, critici [i propuneri
`n jurul unei teme (sau al unui
anumit subiect) `n scopul clari-
fic\rii, consolid\rii [i solu]ion\rii

unor probleme. Astfel, `n clas\, se creeaz\ o
atmosfer\ de deschidere [i receptivitate reci-
proc\, se intensific\ rela]iile interpersonale,
favorizeaz\ formarea deprinderilor oferind o
bun\ modalitate de influen]are a convinger-
ilor. La orele de educa]ie religioas\ pot fi uti-
lizate diverse variante ale discu]iilor: discu]ia
dialog, consulta]ia, discu]ia de tip seminar,

asaltul de idei, discu]ia dup\ procedeul
Phillips - 66, discu]ia liber\, colocviul. 

Dezbaterea organizat\ dup\ procedeul
Phillips -66 are loc pe subgrupe de elevi. Se
`mparte clasa `n mai multe grupuri pentru
discu]ii, unuia dintre membrii fiec\rei sub-
grupe revenindu-i sarcina de a conduce
discu]ia. Dup\ dezbateri, fiecare conduc\tor
al fiec\rui grup va prezenta `n fa]a clasei con-
cluziile. Profesorul asambleaz\ concluziile
sau solu]iile prezent`nd rezultatele optime. Se
`ncearc\ s\ se ob]in\ o participare mai activ\
a elevilor, `ns\, dup\ cum sublinia [i Peter
Petrescu „s\ fim aten]i s\ nu l\s\m pe copii
p\r\si]i propriilor lor for]e! S\-i c\l\uzim [i s\
le evit\m  experien]ele inutile; s\-i ajut\m `n
a-[i exterioriza propria lor personalitate”.

Dezbaterea tip Panel const\ `n realizarea
unor discu]ii `ntre dou\ grupuri de elevi; un
grup restr`ns emite idei, p\reri, iar alt grup
care le recepteaz\ pune `ntreb\ri sau

comenteaz\ ideile. {edin]a tip Panel trebuie
s\ respecte urm\toarele condi]ii: tema
dezb\tut\ s\ prezinte interes, elevii s\ fie
documenta]i `n ceea ce se discut\, auditoriul
s\ poat\ interveni ori de c`te ori dore[te s\-[i
exprime p\rerile. Un elev sau profesorul va
modera discu]ia, iar la final se trag concluziile. 

Este de preferat ca dezbaterile s\ se
foloseasc\ `n special `n `nv\]\m`ntul liceal,
av`nd `n vedere faptul c\ elevii au format\ c`t
de c`t o cultur\ general\ [i de specialitate.       

Din num\rul mare de metode [i procedee
care pot fi utilizate `n actul educa]ional, cadrul
didactic va selecta [i combina metodele ]in`nd
cont de condi]iile reale `n care `[i deruleaz\
activitatea (specificul clasei, con]inuturile de
predat, mijloacele didactice folosite, obiec-
tivele propuse etc.).

Drd. MMihai FFLOROAIA
- IISJ NNeam] 
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Discu]ii [i dezbateri `n orele de religie
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e mic am `n]eles c\
minciuna poate avea
un rol terapeutic,
f\c`ndu-te s\ r`zi cu at`t
mai s\n\tos cu c`t este
mai gogonat\. De
aceea, latinul spunea:
„Ridendo castigat
mores”, c\ci
moravurile pot fi
`ndreptate prin r`s, a[a
c\ Juvenal a inventat

genul satiric.
Nu-i nevoie `ns\ s\-l cuno[ti pe

Juvenal ca s\ `n]elegi c\ minciuna e
un fals. Falsul etic este acela care
nu implic\ natura ra]ional\ a omului,
ci pe cea moral\. Ra]ional vorbind,
o minciun\ bine g`ndit\, elaborat\ [i
administrat\ cum, cui [i c`nd tre-
buie, are [ansa s\ par\ un adev\r.
Lucrul acesta se `nt`mpl\ [i fiindc\
adev\rul, ca valoare gnostic\ [i
etic\, are un mare handicap,
enun]at chiar de celebrul Aristotel,
`n tratatul de Logic\, intitulat, cu
modestie, „Organon” (instrumentul):
Din adev\r poate rezulta orice.

Aristotel [tia ce spune: nici
m\car pe adev\rul curat nu po]i fi
sigur, a[a-i de ̀ n[el\toare [i de rela-
tiv\ lumea noastr\!

Sigur, nu to]i mincino[ii sunt la
fel, unii mint cu grosol\nie [i bine
fac, fiindc\ `]i las\ libertatea s\ dai
din m`ini a lehamite, g`ndindu-te c`t
de mare este gr\dina Domnului.

Al]ii mint subtil, ca [arpele
Paradisului, cu viclenie, cu r\utate
[i ace[tia sunt cu adev\rat pericu-
lo[i.

Exist\ `ns\ [i o categorie mai
periculoas\:  mincino[ii - politicieni.
Ei mint [tiin]ific, folosind chiar docu-
mente, argumente, statistici, grafice
[i scheme. Mizeaz\ pe respectul
omului pentru doxologia cifrelor, pe
ignoran]a ru[inoas\. De aceea
[mecherii te `nv\luie `ntr-o plas\ de
vorbe me[te[ugite, cuvinte ticluite,
o redundan]\ fudul\, cu termeni
nemaiauzi]i, care te fac s\-i crezi
exper]i `n materie. Mai ales c`nd
de]in o func]ie public\, Kabala lor
este [i mai impresionant\, mai
imposibil de priceput, dezarm`nd [i

anesteziind sim]ul critic al omului
simplu, care se uime[te de c`te mis-
tere poate cuprinde mintea pre-
opinentului [i la care el nu s-a g`ndit
nici cu fundul.

Dar curajul mincinosului e

mare, produc`ndu-se la scar\
na]ional\ :  

- „Am realizat cea mai mare
cre[tere economic\”,

- „Am dublat salariile [i pensi-
ile”,

- „Am creat bun\stare, locuri de
munc\, institu]ii sanitare [i de
`nv\]\m`nt, moderne etc”.

Nimeni nu zice c\ nu, dar sunt
unii care argumenteaz\ cum c\
cre[terile [i dubl\rile nu numai c\
nu folosesc la nimic, ba chiar s-au
dovedit d\un\toare. Este adev\rat
c\ nu orice cre[te, face bine, de
aceea s\ nu dea Domnul s\ v\

creasc\ un picior `n plus, ca s\ ave]i
o rezerv\ `n caz de accident cu
motocicleta. S-ar putea ca o aseme-
nea cre[tere s\ nu v\ bucure deloc.
Dac\ este vorba de cifre putem [i
noi reproduce analize pertinente,

`ntreprinse de speciali[ti adev\ra]i
care `ntrebau, `nc\ din prim\var\:
„c`t de s\n\toas\ este cre[terea
economic\?”. R\spunsul, este un
studiu amplu care `[i propune „s\ ia
la bani m\run]i a[a zisul miracol
românesc” (Business Magazin -
articolul: „Cover story” - iunie 2008)

Avertismentele speciali[tilor nu
au fost luate `n seam\ :  economia
s-a supra`nc\lzit prin credite de
consum, adic\ printr-un exces de
cerere nesatisf\cut\ de oferta
intern\. S-au creat astfel, infla]ie [i
deficit de cont curent, adic\ cheltu-
ieli pentru importuri cu 14,30 % mai

mari dec`t veniturile din exporturi.
Cu bani pe datorie, lumea a

cump\rat din ce `n ce mai mult, cu 2
miliarde euro `n plus fa]\ de 2007.
~ngloda]i ̀ n datorii p`n\ ̀ n g`t, nimeni
nu a mai putut face economii, iar
sporurile de venituri salariale au fost
urgent `nghi]ite de infla]ie.

Concluzia: calitatea vie]ii a
sc\zut deoarece gradul de `nda-
torare a crescut, iar c`nd e[ti dator -
v`ndut, nici aerul pe care-l respiri
nu-]i prie[te, de[i el este singurul
lucru gratuit.

Pentru c\ `n logica politic\ nu
merge s\ sperii electoratul chiar `n
preajma alegerilor, guvernul a
preferat s\ mint\ de la obraz,
`ndemn`nd cet\]eanul s\ doarm\
lini[tit. Finan]i[ti cu gura mare ne-au
turnat gogo[i calde [i ne-au adus `n
situa]ia de dare cu pumnii `n cap,
fiindc\, recent, am aflat
(Financiarul, 21 nov.2008) c\ pla-
nurile guvernan]ilor de redresare
sunt ap\ de ploaie, praf `n ochii
lumii, `n timp ce avalan[a con-
cedierilor cre[te iar marasmul nu d\

semne de ameliorare nici anul
urm\tor. ~n schimb, sumele investite
`n primele dou\ s\pt\m`ni ca pre] al
campaniei celor trei partide impor-
tante devin strig\toare la cer, tinz`nd
s\ treac\ de 2 milioane euro, f\r\ a
se lua `n calcul altceva dec`t publi-
citatea f\cut\ prin pres\ [i TV, o
cifr\ real\ a tuturor pomenilor elec-
torale fiind greu de pronun]at, f\r\
s\ provoace fandaxie.

~n alte ]\ri civilizate, marii
oameni de stat [i-au cerut scuze
pentru vina de-a nu fi fost mai vi-
gilen]i. A[a s-a `nt`mplat `n
Germania, `n timp ce la noi
bra[oavele politice devin un obicei. 

Errare humanum est, perseve-
rare, diabolicum!

Cum vom ie[i din treaba aceas-
ta, Dumnezeu [tie ! 

Ferice de americani! Inventivi [i
practici ca `ntotdeauna, au [i g\sit o
ie[ire din criz\, hot\r`ndu-se, ca
`ncep`nd de la 01 ianuarie 2009, s\
lucreze cu to]ii, la... negru!

Prof. DD.D. UURSACHE

POLITICA {I KABALA

D

“EVALUAREA
OBIECTIV|

A PERFORMAN}ELOR
CADRELOR DIDACTICE”

(urmaare ddin ppaag. 11)

n aceste criterii foarte generale nu s`nt reg\site
instrumente de evaluare obiectiv\, din punct de
vedere al calit\]ii [i cantit\]ii actului didactic. Aceast\
evaluare este l\sat\ la latitudinea unui singur om,
chiar dac\ este vorba de directorul unit\]ii de
`nv\]\mnt. Nu poate fi vorba de o evaluare obiectiv\,
mai ales `n condi]iile `n care, `n ultima perioad\, se
face sim]it\ prezen]a politicului `n [coli”.

 EEdduuccaa]]iiaa nnuu ssee ffaaccee `̀nn bbiirroouu

GGaabbrriieellaa GGrriiggoorree, secretarul general al sindicatului este de
p\rere c\ aceste criterii [i principii au fost scrise de birocra]i rup]i
de realitate: “S`ntem `n fa]a unei situa]ii inedite, de a pune `n dez-
batere criterii de evaluare a cadrelor didactice `nainte de a stabili
care este salariul de baz\. Trebuie s\ remarc faptul c\ va fi dificil
s\ se stabileasc\ unele criterii general valabile. Avem institu]ii
[colare foarte diverse, cu un nivel inegal. Performan]a [colar\ `n
unele unit\]i de `nv\]\m`nt `nseamn\ rezultate la olimpiadele [i
concursurile na]ionale. La altele, performan]\ `nseamn\
[colarizarea popula]iei [colare. Este un timp prea scurt pentru o
dezbatere at`t de ampl\. Este vorba de principii [i criterii elaborate
de oameni care au rupt leg\tura cu catedra, criterii f\cute din
birouri `n care se teoreticizeaz\”.

 EEffoorrttuull ddaasscc\\lluulluuii ddee llaa ssaattee

Profesorul LLuucciiaann CCoorrnneeaannuu s-a ar\tat foarte revoltat de ceea
ce preg\te[te guvernul. El a subliniat c\ se pune carul `naintea
boilor, adic\ se trece la evaluarea profesorilor, f\r\ ca nimeni s\ se
`ntrebe dac\ au fost rezolvate adev\ratele probleme din
`nv\]\m`nt, dac\ li s-au creat condi]ii dasc\lilor: “O dimensiune a
omului este integrarea lui `n activitatea didactic\: dasc\lul [i
[coala. Omul are `n fa]\ [coala... dac\ o are. Dac\ nu are o [coal\
[i face carte `ntr-un cuib pe care el `l lumineaz\ cu mintea lui...
Cum evalu\m pe doamna `nv\]\toare care cre[te pe copilul lui
N\stase, pe a lui T\riceanu [i al lui B\sescu. Celor dou\ cadre
didactice le vom pune `n fa]\ acelea[i criterii de evaluare. Vom
spune c\ `i d\m  `nv\]\toarei lui B\sescu titlul de `nv\]\toare eme-
rit\, gradul I, plus sporuri pentru merite deosebite, iar `nv\]\toarei
care lucreaz\ la Oniceni, la Veja, care s\raca `ndur\ frig, ger, lipsa
condi]iilor igienico-sanitare, dar care `[i d\ sufletul din ea pentru a
educa elevii, `i vom spune c\ are copii de nota 5. S\racii copii, care
vin nem`nca]i la [coal\, care merg 5-6 kilometri zilnic [i pe care
abia reu[im s\ `l men]inem `n condi]iile normale de igien\ [i
s\n\tate. Iat\ ce criterii de evaluare pot pune ei `n fa]a dasc\lilor.

Am `n]eles c\ evaluarea trebuie f\cut\ pe criterii unitare pen-
tru toarte cadrele didactice. Pot s\ iau copilul, spre exemplu, al
domnului Plosc\ [i s\ `l pun al\turi de al unui pui de rom pe care
m\ chinui s\ `l aduc la [coal\. Primul copil va lua note de 9 [i 10
pentru c\ p\rin]ii contribuie la progresul s\u [colar [i al calit\]ii
educa]iei sale. Celuilalt, abia dac\ reu[esc s\ `i spun s\ nu mai
fure biscui]ii colegilor, chiar dac\ `i este foame sau poft\. Iar noi
vorbim de principii, c`nd avem aceste dou\ categorii de copii care
intr\ pe m`na dasc\lilor? E la fel [coala 2 sau 3 din Piatra Neam]
cu [colile de la Oniceni, de la Cuci, P`rnavu sau din alt\ parte?”

~

e-a fost dat, gra]ie
`mprejur\rilor, s\
putem privi munca
la catedr\ at`t din
perspectiva celui
care o desf\[oar\,
c`t [i din punctul de
vedere  al celui care
`ncearc\ s\ eva-
lueze activitatea
didactic\ a unui pro-
fesor. 

G`ndurile adunate aici se
adreseaz\ mai ales tinerilor
mei colegi care, ca [i mine, la
`nceputul carierei s-au confrun-
tat cu o serie de dificult\]i
izvor`te fie din lipsa informa]iilor
metodice corespunz\toare
primite `n universitate, fie din
lipsa experien]ei `n domeniu. 

Cert este c\ `n perioada
stagiaturii activit\]ile didactice
devin c\ut\ri, confrunt\ri,
experimente, exigen]a
preg\tirii acestora fiind `n
str`ns\ leg\tur\ cu motiva]ia
profesional\.

La `nceput de drum totul
pare interpretabil, t`n\rul profe-
sor simte nevoia confirm\rii
celor realizate, are chiar [i
deziluzii [i totu[i `n aceast\
perioad\ se cristalizeaz\ per-
sonalitatea. Credem, din pro-
prie experien]\, c\ trebuie
`nvins\ timiditatea - este
nevoie de ie[irea `n scen\ -
pentru a se observa valoarea
celor `ntreprinse. C\p\t`nd
`ncredere `n disponibilit\]ile
pedagogice pe care le avem,
pa[ii urm\tori devin mai siguri,
iar `nt`lnirile cu clasa cap\t\
consisten]\ [i competen]\.

Primii ani de `nv\]\m`nt
sunt [i primii ani c`nd se reali-
zeaz\ proiecte didactice care
poart\, de la `nceput, o
amprent\ personal\ sau pot fi
u[or influen]ate de modelele
unor colegi. Preg\tirea
proiect\rii este o activitate pre-
ten]ioas\ [i anevoioas\. Dup\
un anumit num\r de ani, se
observ\ c\ impunerea unor
obiective, precizarea unor tipuri
de `nv\]are se bazeaz\ pe date
[i acumul\ri absolut necesare.
Ni s-a `nt`mplat, ani de-a r`ndul,
s\ facem a[a cum mai
v\zusem [i anume s\ realiz\m

proiectarea activit\]ii didactice
anuale (planificarea anual\)
urm\rind doar num\rul de ore
acordat fiec\rui capitol prin
programa [colar\. Cu alte
cuvinte, transcriam o anumit\
secven]\ a programei [colare.
Ni se p\rea inutil, dar o anu-
mit\ eficien]\ exista `n sensul
c\ evita discu]iile nepl\cute la
un eventual control `n speciali-
tate. Mult mai t`rziu, am `n]eles
c\ planificarea anual\ asigur\

perspectiva asupra pred\rii
disciplinei [i, de aceea, un
asemenea tip de planificare
trebuie s\ defineasc\ obiec-
tivele specifice urm\rite prin
predare, s\ stabileasc\ succe-
siunea capitolelor [i a temelor,
s\ precizeze num\rul de ore pe
capitole [i teme, s\ orienteze
activitatea didactic\ prin tipurile
acesteia: predare - `nv\]are,
recapitulare, sintez\, evaluare. 

Desigur, programa [colar\
este punctul de plecare `n
realizarea proiect\rii amintite.
~ns\, important mi se pare rolul
profesorului care, prin perso-
nalitatea sa, poate stabili
corela]ii, poate diversifica anu-
mite teme, `n func]ie de nivelul
de preg\tire a elevilor, `n
func]ie de dificult\]ile `nt`lnite
de ace[tia `n anii anteriori. De
asemenea, se pot imagina [i
alte situa]ii de `nv\]are, mai
atractive [i mai eficiente. 

Proiectarea didactic\ este
o activitate complex\. Ea soli-
cit\ efort creativ [i este indis-

pensabil\ actului didactic. 
~n activitatea practic\ s-a

constatat c\ acolo unde activi-
tatea conceptual\ nu cap\t\
locul cuvenit , munca la catedr\
se desf\[oar\ `nt`mpl\tor [i
ineficient. Proiectarea trebuie
s\ ]in\ seama [i de resursele
umane, de valoarea lor, de
capacitatea intelectual\, de
nivelul de `nsu[ire de c\tre
elevi a cuno[tin]elor [i
deprinderilor specifice unei dis-

cipline. O parte din acestea pot
fi sesizate [i prin testele ini]iale.
Cea mai mare parte a colegilor
no[tri le concep , le aplic\ [i le
evalueaz\ corect. Respectivele
teste scot `n eviden]\ o serie
de lacune , de erori [tiin]ifice
sau de exprimare. Interpretate
corespunz\tor, s-ar putea
emite concluzii care ar putea
constitui puncte de plecare `n
stabilirea viitoarelor strategii de
`nv\]are. Interpret\rile, `ns\,
rareori ating complexitatea
a[teptat\ [i, ca atare,
furnizeaz\ date insuficiente. 

Exigen]ele muncii didactice
]in de solicit\rile actuale ale
`nv\]\m`ntului [i de rigorile
activit\]ii [tiin]ifice. Proiectarea
este prima etap\ care are
importan]a ei. Dup\ afirma]iile
speciali[tilor, proiectarea
cuprinde mai multe trepte:
proiectarea activit\]ii didactice
anuale, proiectarea activit\]ii
didactice semestriale,
proiectarea unui sistem de
lec]ii [i proiectarea lec]iei.

Trecerea competent\ prin
aceste trepte asigur\ reu[ita
muncii didactice [i, implicit, a
muncii elevilor.

Demersul nostru nu `[i
propune s\ ofere un model
anume de preg\tire didactic\
care s\ fie aplicat `ntocmai. De
altfel, `n aceast\ privin]\ exist\
o `ntreag\ literatur\ de specia-
litate  care poate orienta
preg\tirea noastr\ profesio-
nal\.

Cele c`teva idei pe care ne
propunem s\ le prezent\m `[i
au punctul de plecare `n afir-
ma]ia c\ improviza]ia didactic\
are repercusiuni negative `n
procesul de `nv\]\m`nt.
Experien]a de la catedr\,
inspec]iile [colare ne-au rele-
vat c`teva direc]ii de ac]iune pe
care orice profesionist  al cate-
drei trebuie s\ le urmeze pen-
tru a ie[i din sfera diletantismu-
lui. 

De obicei, elevii, fie ei [i din
ciclul primar , reu[esc s\ fac\
aprecieri asupra educatorului
lor, un singur cuv`nt c`teodat\
oferind elemente exacte ce ]in
de  personalitatea noastr\. Ni
s-a p\rut firesc s\ credem
`ntotdeauna `n profesorii care
urm\resc p\rerile [i op]iunile
elevilor [i le iau `n considerare. 

Proced`nd astfel, `i `nva]\
s\ pre]uiasc\ [i ei op]iunile [i
p\rerile altora. Dar mai mult de
at`t, aceasta `nseamn\ o
modalitate de autoevaluare a
propriei activit\]i `n vederea
g\sirii celor mai convenabile
modalit\]i didactice care s\
„`nc\lzeasc\” mintea discipo-
lilor.

Tactul de a-i conduce `n
mod discret pe elevi pe drumul
cunoa[terii ]ine `ns\ [i de
preg\tirea cotidian\ pentru
fiecare or\, `n a[a fel `nc`t
aceasta s\ fie diferit\ la fiecare
`nt`lnire cu elevii, fie prin
tematica abordat\, fie prin vari-
etatea exerci]iilor, fie printr-o
strategie didactic\ `n care ele-
vul este considerat colaborator. 

(urmare `n num\rul viitor)

Profesor 
Leonard RROTARU

{coala Nr.8 Piatra Neam]
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ostakovici, Haciaturian, Rostropovici, a acompaniat interpre]i
de prestigiu, c`[tig`nd admira]ia [i respectul lumii `ntregi prin
distinc]ie, farmec personal [i generozitate.

Emanuel Elenescu, cel mai iubit dintre dirijori, seniorul
baghetei române[ti, r\m`ne un model de seriozitate, profe-
sionalism  artistic,  tenacitate,  umor [i noble]e sufleteasc\.
S-a stins din via]\ pe 17 iunie 2003. 

 Sub ssemnul pperforman]ei

Concursul ce poart\ numele marelui dirijor va avea
`ncep`nd din acest an [ase sec]iuni, fa]\ de cinci la edi]ia
anterioar\: instrumente de suflat, percu]ie; canto clasic;

canto popular [i fluier; instrumente populare; muzic\ de camer\ [i, cea
mai nou\ sec]iune – coregrafie – dans popular. 

“Acest concurs, `n structura `n care se desf\[oar\ are caracter de
unicat `n România, mai ales prin multitudinea sec]iunilor. Noutatea din
acest an este cea de-a [asea sec]iune, la nivel na]ional, cea de core-
grafie – dans popular. Deschiderea aceasta este [i pentru copiii din
palate [i cluburile destinate lor [i din alte institu]ii `n care se `nva]\ dan-
sul popular. Ne adres\m `n primul r`nd liceelor de art\ [i [colilor popu-

lare. Ne-am propus ca acest concurs s\ fie un motiv de a activa [i de a
studia [i pentru alte categorii de copii, mai ales c\ el `ncepe `n noiembrie,
la scurt timp dup\ `nceputul unui nou an [colar. Anul acesta vom avea [i
din Moldova 60 de participan]i. ~n privin]a publicului, sper\m s\ avem
parte nu numai de concuren]i [i elevi ai no[tri, ci [i de melomani”, ne-a
spus directorul liceului gazd\ a manifest\rii, profesorul Mih\i]\ Albu.

Concursul se va desf\[ura `n mai multe loca]ii: la Muzeul de Art\ -
instrumente populare [i canto popular; la facultatea de muzic\ -
sec]iunea de percu]ie; `ntr-un alt corp al Liceului de Art\ - instrumentele
de alam\. 

 Evaluatorii –– ppersonalit\]ii 
ale llumii mmuzicale

Din juriul general al concursului fac parte `n fiecare an personalit\]i
din lumea muzical\, profesori din mediul academic. Prezen]a perma-
nent\ a acestui juriu a fost maestrul Grigore Pop, care anul acesta este
[i pre[edintele juriului. Pre[edintele de onoare al juriului este prof. univ.
Ion Cudalbu de la Universitatea Na]ional\ de Muzic\ Bucure[ti,
vicepre[edinte fiind inspectorul de muzic\ Cristina Popa. Din juriu mai
fac parte lector univ. dr. Ozana Kalmuski – Zarea de la Filarmonica “Mihai
Jora” din Bac\u, `n calitate de consultant artistic [i directorul [colii orga-
nizatoare, prof. Mih\i]\ Albu. Din Comisia de Instrumente de suflat din

lemn fac parte prof. Vasile S\ndean – Ovadiuc de la Liceul de Muzic\
“Sigismund Todu]\” din Cluj, pre[edintele comisiei, al\turi de prof.
Dumitru Gherman de la Liceul de Art\”{tefan Luchian” din Boto[ani, prof.
Vasile Mih\i]\ de la Colegiul Na]ional de Art\ “Octav B\ncil\” [i de prof.
Ioan Spiridon de la liceul pietrean. Din Comisia instrumente de suflat din
alam\ [i percu]ie, condus\ de prof. univ. dr. Grigore Pop, mai fac parte
prof. Emil Mandric de la Boto[ani [i prof. Roland Andrei de la Liceul de
Art\ “Dimitrie Cuclin” din Gala]i. Comisia de canto clasic, condus\ de
pre[edintele prof. univ. dr. Corneliu Solov\stru, decanul Facult\]ii de
Interpretare a Universit\]ii de Art\ “George Enescu” din Ia[i, mai are `n
componen]\ pe conf. univ. Olimpia Urs, consilier superior `n Ministerul
Culturii [i Cultelor, prof. Elena Botez de la liceul gazd\ [i lector univ.
Andra[ Chiriliuc, de la Universitatea “{tefan cel Mare” din Suceva.
Comisia de muzic\ de camer\ condus\ de asist, univ. Gabriela
Gogoncea de la Universitatea “Dun\rea de Jos”, Facultatea de Arte din
Gala]i, `i mai are `n componen]\ pe profesorii Sanda –Emilia Ciobanu din
Ia[i [i Ilie Ranghilof de la Liceul de Art\ “Dimitrie Cuclin” din Gala]i.
Pre[edintele Comisiei instrumente populare [i canto popular este lector
univ. dr. Dalila Cern\tescu de la Bucure[ti, c\reia i se al\tur\ lector univ.
Delia Irimie de la Facultatea de Muzic\ din Piatra Neam] [i prof. Dumitru
Grigora[ de la Gala]i. Comisia ce va evalua participan]ii la sec]iunea de
coregrafie –dans popular s`nt prof. Ofelia Andrei, coregraf al liceului
g\l\]ean, `n calitate de pre[edinte [i prof. Horia Alupului Rus de la
Centrul pentru Cultur\ [i Arte “Carmen Saeculare” din Piatra Neam]. 

{
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Muzeul de Istorie
`[i redeschide por]ile

marelui public
uzeul de Istorie [i Arheologie din Piatra Neam] `[i
redeschide por]ile pentru vizitatori dup\ o perioad\ `n
care expozi]ia permanent\ s-a aflat `n reabilitare, pen-
tru refacerea sistemului de `nc\lzire [i modernizarea
spa]iului expozi]ional. Inaugurarea expozi]iei perma-
nente a muzeului `n noua formul\ a avut loc joi, 27
noiembrie. Tot atunci s-a desf\[urat [i sesiunea
[tiin]ific\ omagial\ „90 de ani de la marea Unire”, pe
parcursul zilelor de 27 [i 28 noiembrie, manifest\rile
fiind dedicate Zilei Na]ionale a României, de pe 1
decembrie. „Pentru prima dat\ vor fi valorificate
descoperirile din siturile din zona ora[ului Bicaz, g\site
cu ocazia construirii hidrocentralei [i a celor din preaj-

ma muntelui Ceahl\u. Pot spune c\ siturile arheologice nem]ene se
num\r\ printre cele 15 cele mai valoroase situri din ]ar\. ~n cadrul
Muzeului de Istorie `ncerc\m s\ reconstituim modul de via]\ al
cucutienilor, al civiliza]iei dacice [i includem o serie de obiective `n
special din epoca medieval\. ~n ultima perioad\ de timp institu]ia
noastr\ a f\cut o serie de cercet\ri `n cadrul Cur]ii Domne[ti [i la
Cetatea Neam]ului [i am reu[it s\ eviden]iem o serie de descoperiri.
Am colaborat la realizarea unor expozi]ii temporare interna]ionale cu
importante institu]ii din ]ar\. Una dintre acestea a avut loc la Vatican,
s-a `nchis s\pt\m`na trecut\, [i Muzeul de Istorie din Piatra Neam] a
participat cu peste 150 de exponate. O alt\ expozi]ie a avut loc la
Olten, `n Elve]ia, `n perioada mai - octombrie 2008 [i zilele acestea
se va `ntoarce `n ]ar\. De pe 15 aprilie, `n Polonia are loc o expozi]ie
temporar\ organizat\ `mpreun\ cu Complexul Muzeal Bucovina, la
care am participat cu un num\r important de exponate”, a precizat
directorul Gheorghe Dumitroaia.

Expozi]ia permanent\ nu a mai fost modernizat\ din 1980, ime-
diat dup\ revolu]ie fiind modificat\ doar prin scoaterea unora dintre
exponatele [i documentele prin care erau exagerate „binefacerile
comunismului” [i evolu]ia „societ\]ii socialiste multilateral dezvoltate”.
Noua formul\ de prezentare este mult mai modern\, au fost realizate
noi panouri, un iluminat nou [i prezentarea va fi realizat\ cu ajutorul
unei aparaturi audio -video menit\ s\ atrag\ mai mul]i vizitatori, `n
special din r`ndul tinerilor. Redeschiderea expozi]iei permanente a
muzeului pietrean are loc datorit\ unor mari eforturi, `n condi]iile `n
care Muzeul Na]ional al României este `nchis, expozi]ia permanent\
a Muzeului Unirii de la Ia[i este str`ns\, iar Muzeul de Istorie de la
Cluj este `n ruin\. 

Sesiunea [tiin]ific\, organizat\ pe dou\ mari sec]iuni - Arheologie
-Numismatic\ [i Istorie - Muzeologie - a adus la Piatra Neam] c`teva
dintre personalit\]ile acestui domeniu precum prof. univ. dr. Ioan
Scurtu de la Universitatea Bucure[ti [i prof. univ. dr. Ioan Agrigoroaie
de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia[i, care au prezentat
dou\ lucr\ri de interes. ~n deschiderea oficial\ a sesiunii a vorbit
Vasile Pruteanu, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Neam], insti-
tu]ia finan]atoare a muzeului pietrean. Anterior sesiunii de comunic\ri
a avut loc vernisajul noii expozi]ii permanente, proiect coordonat de
directorul Complexului Muzeal Neam], dr. Gheorghe Dumitroaia.
Dup\-amiaza a fost marcat\ de vernisajul expozi]iei temporare reali-
zate `n colaborare cu Muzeul „{tefan cel Mare” din Vaslui - „Mare[alul
Constantin Prezan, f\uritor al României Mari”, prezentat\ de prof.
Viorica Zguta din Vaslui. ~n aceea[i zi va avea loc lansarea volumelor
„Memoria Antiquitatis”, volumul al XXIV -lea, ce a v\zut lumina tiparu-
lui la Editura Constantin Matas\ din Piatra Neam] [i a volumului
„Regina Maria [i v`n\torii de munte”, ambele cuprinz`nd rezultate ale
cercet\torilor realizate pe teritoriul jude]ului Neam].

Angela BBRUDARU

Noiembrie 1934.
Acum 75 de ani, a
ap\rut primul
num\r al revistei
noastre „Apostolul”
(seria I), sub `ngri-
jirea Cercului
Didactic din Piatra-
Neam].
 Noiembrie/

1860, s-a mutat
P r e p a r a n d i a
({coala de

~nv\]\tori) de la Ismail la
Piatra-Neam].
 1/1886, n. la Roman,

prof. univ. dr., om de [tiin]\,
membru al Academiei
Române, Horia Hulubei (d. 22.
11. 1972, Bucure[ti).
 1/1895, n. la T`rgu-

Neam], Mihail D. Stamate (d.
7. 05. 1978. Bucure[ti), poet,
prozator. Absolvent al {colii
Normale ,,Vasile Lupu” din Ia[i.
Din 1939, se transfer\ la
Bucure[ti, unde va fi inspector
[colar, iar dup\ 1948, inspec-
tor general `n Ministerul
~nv\]\m`ntului. A publicat
culegeri legate de via]a [colii
(,,Izvorul t\m\duirii”, 1942,
„{coala [i formarea caracteru-
lui”, 1944), versuri („E ceasul
din urm\”, 1915, „T\cerea”,
1916, „Murmur de izvoare”,
1931, „Litanii de sear\”, 1946
[. a.). A f\cut parte din
comitetele de redac]ie ale peri-
odicelor: „Zori de zi”,
„Petrodava”, „Apostolul”,
„Glasul poporului”. La
„S\pt\m`na” (T`rgu-Neam],
1934-1935) a publicat, num\r
de num\r, articole politice.
Pseudonime: M. S. Cyrus,
Mihai/Natalia Ramur\, Stamilo
[. a. 
 1/1919, s-a `nfiin]at, la

Hangu, jud. Neam], Gimnaziul
Mixt, din ini]iativa lui Gavriil
Galinescu, cel care a fost [i
director al acestei [coli.
 1/1930, se inaugureaz\

noul local al {colii Primare de
B\ie]i din Piatra-Neam], local
`n care, `n prezent se afl\
Muzeul de Art\.
 2/2002, d. la Piatra-

Neam], Eduard Covali (n. la
Orhei, Basarabia, 11. 09.
1930). V. „Apostolul”, septem-

brie 2008.
 3/1919, se `nfiin]eaz\

{coala Normal\ de ~nv\]\toare
din Piatra-Neam], director, pro-
fesoara de limba [i literatura
român\ Eugenia Popovici.
 3/1971, d. la Piatra-

Neam] preotul, profesorul,
arheologul, c\rturarul
Constantin Matas\ (n. la
R\pciune-Hangu, jud. Neam],
22. 01. 1878), `ntemeietorul
Muzeului de Istorie din Piatra-
Neam] (1934). 
 5/1863, n. la T`rgu-

Neam], Ana Conta-Kernbach
(d. 1921, la Ia[i), profesoar\ la
{coala Normal\ din Ia[i, par-
ticipant\ la congrese
interna]ionale de educa]ie;
autoare de c\r]i didactice.
 7/1944, n., Bode[ti, jud.

Neam], prof. Constantin
Bostan, publicist, editor, a
colaborat la toate publica]iile
locale, precum [i revistele de
cultur\ „Ateneu”, „Convorbiri
literare”, „Cronica” [. a. A fost
ziarist la „Ceahl\ul”, apoi cus-
tode al Fondului documentar
„G. T. Kirileanu”, iar din 1990,
director al Bibliotecii Jude]iene
Neam], c\reia, la ini]iativa sa,
`n martie 1992, cu prilejul
`mplinirii a 120 de ani de la
na[terea  lui G. T. Kiruileanu, i
s-a atribuit titlul distinsului
c\rturar. Acum, la `mplinirea
v`rstei de 64 de ani, colectivul
de redac]ie al revistei
„Apostolul”, `i ureaz\ La mul]i
ani!
 10/1910, n. la Galbeni,

jud. Bac\u, publicistul Nicolae
Gr. Ste]cu, profesor de limba
român\ la Liceul „Roman
Vod\” din Roman.
 11/1909, n. la Piatra-

Neam], pictorul Nicolae Milord
(d. Piatra-Neam], 10. 05.
1988).
 11/1934, n. la Opri[e[ti,

com Burdusaci (azi R\chi-
toasa), jud. Bac\u, Constantin
Prangati, profesor la Piatra-
Neam], cunoscut publicist,
colaborator [i al revistei

„Apostolul”, autor al mai multor
c\r]i dintre catre amintim
„Dic]ionarul oamenilor de
seam\ din jude]ul Neam], de la
Grigore Ureche p`n\ `n zilele
noastre” (1999). Acum, la
`mplinrea v`rstei de 74 de ani,
redac]ia revistei noastre `i
ureaz\ „La mul]i ani!”
 13/1960, d. la Piatra-

Neam], c\rturarul G. T.
Kirileanu (n. 13/25. 03. 1872,
Holda-Bro[teni). V. „Apostolul”,
martie 2008. 
 14/1844, n. la Dobreni,

jud. Neam], pictorul C. D. Stahi
(d. 18. 05. 1920), profesor la
{coala de Arte Frumoase din
Ia[i.
 15/1845, n. la

Ghiond\oani, jud. Neam],
filosoful Vasile Conta (d. 22.

04. 1882). V. „Apostolul”,
aprilie 2008. 
 15/1912, se deschide

{cola Normal\ de B\ie]i
„Gheorghe Asachi” din Piatra-
Neam], director Panaite
Popovici. 
 15/1918, s-a `nfiin]at

{coala Pedagogic\ de Fete
„Ion Creang\” din Humule[ti.
 16/1883, s-a deschis la

Ghind\oani, jud. Neam] -
poate, caz unic `n luume - o
[coal\ particular\ din ini]iativa
[i condus\ de ]\ranul autoalfa-
betizat Toader I. {tefan, autor
al unei c\r]i editate postum
prin grija `nv\]\torului Mihai
David-Ghind\oani, `n anul
1974, la Editura „Eminescu”.
 20/1938, n. la

Ghind\oani, jud. Neam], Vasile
Tofan, profesor de matematic\,
afirmat la Liceul „Petru Rare[“
din Suceava [i ca inspector
[colar `n  jude]ul Suceava.
 21/1939, n. la T`rgu-

Neam], profesorul Constantin
Cri[an (d. 29. X. 1996), soci-
olog literar, fost corespondent
la Institutul Român pentru
Rela]ii cu Str\in\tatea, redac-
tor la Radiodifuziune, [ef al
Sec]iei Literare a Televiziunii
Române, redactor la „Revue

roumaine”. Vremelnic, [i direc-
tor al Bibliotecii Raionale din
Piatra-Neam]. A publicat mai
multe studii din care amintim
pe cel ap\rut postum
„Eminescu versus Dumnezeu.
Blestemul `n genunchi” (1999)
 22/1898, n. la Cut, com.

Dumbrava Ro[ie, jud. Neam],
Dimitrie I. Braharu (d. Cluj, 26.
06. 1987), profesor, publicist,
[eful primei promo]ii a {colii
Normale „Gheorghe Asachi”
din Piatra-Neam].
 22/1901, d. la

Bucure[ti, V. A. Urechi\ (n. la
Piatra, ]inutul Neam], 27. 02.
1834). V. „Apostolul”, februarie
2008.
 23/1852, n. la S\vine[ti,

dr. Alexandru M. I. Vizitiu (d.
25. 12. 1902), membru cores-
pondent al Academiei
Române, fondator al [colii
române[ti de fiziologie experi-
mental\.  
 26/1937, d. la Cluj, prof.

de pedagogie Ioan Dr\gan (n.
la Hoise[ti, com. M\rgineni,
jud. Neam], 15. 02. 1886). V.
„Apostolul”, februarie, 2008.
 27/1869, se `nfiin]eaz\,

la Piatra-Neam], Gimnaziul
Comunal, devenit, `n 1897,
Liceul „Petru Rare[“, al c\rui
local s-a inaugurat `n noiem-
brie 1892. Director Calistrat
Hoga[.
 27/1940, n. la Dochia,

jud. Neam], istoricul Ioan
Scurtu, profesor la
Universitatea Bucure[ti.
 27/1965, apare primul

num\r al revistei „Flori de
munte” editat\ la Liceul „Petru
Rare[“ din Piatra-Neam].
 28/1893, apare primul

num\r al revistei „Via]a”, sub
redac]ia lui V. A. Urechi\ [i
Alexandru Vlahu]\.
 28/1932, n. la Sc\ieni-

Prahova, sculptorul Clement
Pompiliu (d. la Piatra-Neam],
25. 03. 1985). V. „Apostolul”,
martie 2008.
 30/1941, d. la Ia[i

Vasile Petrovanu (n. la Trife[ti,
Roman, 26. 05. 1887), cel
care, `mpreun\ cu I. D.
{tef\nescu a `nfiin]at Casa
Memorial\ „Alexandru
Vlahu]\” de la Agapia.
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intre meseriile pe care
le-a[ ur` cel mai tare
pe lumea asta, pe
primul loc s-ar situa
cea de enolog. S\
adulmeci un vin bun [i
dup\ aceea s\ fii
obligat – pardon de
expresie – s\-l scuipi,
mi se pare o impi-
etate. Care nu mi se
potrive[te.

A doua meserie
pe care, `n ordine, a[

putea s-o ur\sc, este cea de spec-
tator de teatru. Spectator de
teatru, de Festival, precizez. S\ fii
obligat s\ vizionezi o ton\ de
spectacole (nu le-am num\rat,
a[a c\ le-am luat la kilogram,
dup\ cum ni s-au livrat) nu e un
lucru u[or pentru nimeni. {i n-a
fost u[or nici pentru juriu, dup\
cum am b\gat de seam\. 

A 23-a edi]ie a Festivalului de
la Piatra Neam] pare s\ se aco-
modeze [i s\ se cuib\reasc\ bine
`ntr-un format propus anul trecut,
[i s\ fie prin aceasta cel mai
aproape de inten]iile celor care l-

au ini]iat, `n 1969. 
Ast\zi, formula vizionabil\ a

combinat dou\ componente. “Un
regal teatral”, cu spectacole a
c\ror valoare a fost acreditat\ de
criticul Alice Georgescu [i “Pledez
pentru tine(ri)”, un concurs
adresat, pe de o parte studen]ilor
[colilor de teatru (selec]ioner –
Mihaela Michailov), [i, pe de alt\
parte, profesioni[tilor din domeniu
– cu condi]ia de a nu dep\[i limita
celor 35 de ani ai tinere]ii (?!?!),
(selec]ioner – Olti]a C`ntec).

Acum, dac\ m\ g`ndesc bine,
nici meseria de selec]ioner nu-i
tocmai agreabil\. Implicit, orice
selec]ie presupune axiologie [i
subiectivism. E un gest prin care
criticul schimb\ taburetul din
redac]ie pe fotoliul spectatorului [i,
de regul\, chestia asta poate
aduce mari necazuri. Care ]in de
criteriul de selec]ie. {i de cele ale
recept\rii. 

Cum ziceam, meseria de
spectator e dificil\. Nev\z`nd dec`t
c`teva spectacole, din propunerile
actualei edi]ii, ar fi o nesim]ire s\
trag concluzii. Pot s\-mi asum

`ns\ c`teva observa]ii:
Chit c\ responsabilitatea

selec]iei apar]ine numelor citate,
direc]ia teatrului trebuia s\-[i
asume calitatea `nt`mpl\rilor din
propria ograd\. A avea `ntr-un fes-
tival c`te dou\ spectacole semnate
de un regizor (Ioana P\un, Radu
Afrim) [i patru semnate de un altul
(Alexandru Dabija) dovede[te – ca
s\ fim elegan]i – o cras\ lips\ de
fantezie. 

Cam acela[i lucru se poate
spune [i despre prezen]a [colilor
de teatru: Tg. Mure[ [i alte centre
universitare au fost excluse, iar
asaltul cu care ne-au invadat
U.N.A.T.C [i “George Enescu” din
Ia[i n-a fost dec`t unul cantitativ. 

Cu ochiul liber s-a putut
observa `ns\ c\ publicul,
mai ales cel t`n\r, a dat
n\val\ la teatru. {i a avut
r\bdarea nu doar s\
a[tepte c`te o or\
`nceperea spectacolelor lui
Radu Afrim, ci [i s\
urm\reasc\ spectacolul lui
Alexandru Hausvater de la
Teatrul “Bacovia” din

Bac\u. Un spectacol care, credem
noi, s-a r\t\cit (ori `n drumul de
venire, ori `n cel de `ntoarcere) de
la Festivalul “Avram Goldfather”
din Ia[i. 

Cum ziceam, meseria de
spectator de teatru nu-i tocmai
una dup\ care s\ te dai `n v`nt. Cel
mai tare mi-ar fi pl\cut, `n via]a
asta, meseria de scriitor. “Scriitor
de vagoane” era o meserie
`nscris\ `n nomenclatura patriei,
ocupa]ie care presupunea s\ scrii
cu creta, pe o t\bli]\ neagr\, des-
tina]ia m\rfii din vagonul adiacent.
Dar nici creta nu mai e ce-a fost
alt\dat\. 

Mircea ZZAHARIA
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oncursul Na]ional de
Interpretare Muzical\
Vocal – Instrumental\
“Emanuel Elenescu”,
devenit o frumoas\
tradi]ie pentru Liceul de
Art\ “Victor Brauner”
din Piatra Neam] a
ajuns anul acesta la
cea de-a XVIII-a edi]ie.
~n perioada 27-30
noiembrie, s`nt
a[tepta]i la Piatra
Neam] 326 de con-

curen]i, cea mai numeroas\ partici-
pare de p`n\ acum. 

 Medalion
Emanuel EElenescu

Concursul, ce [i-a propus s\
stimuleze implicarea elevilor din
institu]iile de `nv\]\m`nt `n ob]inerea
performan]ei interpretative, oma-
giaz\ personalitatea dirijorului [i

compozitorului Emanuel Elenescu,
o legend\ vie a culturii muzicale
române[ti. ~nc\ de la 17 ani, t`n\rul
Elenescu avea s\ studieze la
Conservatorul de muzic\ [i art\ dra-
matic\ “George Enescu”, studiind,
`n paralel, la Liceul Na]ional din Ia[i.
Membru al Orchestrei Radiodif-
uziunii din Bucure[ti, c\reia i-a fost
dirijor peste 50 de ani, `n 1938 a par-
ticipat la festivit\]ile deschiderii
Olimpiadei de la Berlin, conduc`nd
de-a lungul timpului mari orchestre
din Venezuela, Cuba, Germania,
Turcia, Santa Cruz [i Fran]a. A
`nregistrat peste 5000 de minute de
muzic\ pe benzi [i discuri, record
absolut `n materie. ~n mai 1990
Societatea Academic\ din Paris `i
acord\ medalia de aur, a cunoscut
mari nume ale culturii muzicale uni-
versale precum Enescu, Jora,

MESERIA DE SPECTATOR
LEGEA 50 LA SUT|

Nu vrem bani, nu vrem valut\ / Dorim doar 50 la sut\ / Nu
vrem bani, nu vrem banane / Vrem doar cret\ [i creioane! “
S\ continu\m? Cu `ng\duin]a dumneavoastr\. “ Nu vrem
vile, nu vrem cas\ / Vrem m\car un ban de mas\/ N- avem
p`ine, n-avem ceai / Nici bilete de...” Ghici]i singuri. V-a]i
prins? Este vorba despre noua pravil\ prin care profesorii
trebuie s\ primeasc\ salarii m\rite. Am zis trebuie pentru c\
n-au primit de[i respectiva lege a fost aprobat\ de
Parlament, recunoscut\ de Curtea Constitu]ional\  [i pro-
mulgat\  de pre[edintele ]\rii. A fost am`nat\ de Guvern
pentru 1 Aprilie, o dat\ care pune sub semnul `ntreb\rii orice
promisiune. 

Reac]ia dasc\lilor? Cancelariile au s\rit `n aer. S\m`n]a de scan-
dal s-a l\]it peste tot. Ce spun  sindicali[tii? “ E un joc politic ordinar”, “
Profesorii s`nt folosi]i drept minge `n meciul electoral actual”, “ Este o
am`nare f\r\ motiv”. Cite[te: Lunge[te  Doamne boala. {i atunci? P\i
dasc\lii au `nceput grevele. S-au sastisit de a[teptat. S\ aud\: gata,
m\rim salariile, gata nu se poate s\ destabiliz\m economia. Care
economie, nene? C\ noi, românii nu mai avem a[a ceva. Nu mai avem
de unde c\dea. Doar dac\ pic\m din picioare, de inani]ie. Cum va eva-
lua mi[carea grevist\ sindical\ `n ultima lun\ de toamna? Gradat. Au
`nceput deja grevele de avertisment, cu tematic\. ~ntr-un ora[ vecin cu
Piatra Neam], grevi[tii au intitulat ac]iunea lor “ O lec]ie de demnitate. “
Bravos! Nu a]i sensibilizat pe nimeni. Faza a doua, grevele `n cascade,
adic\ ac]iuni zilnice de protest `n jude]e diferite. {i totul va culmina cu
grev\ general\.

Mai sup\r\tor e faptul c\ d\sc\limea e scuipat\ cu vorbe de ocar\
de c\tre mul]i semeni de-ai no[tri. Dasc\lii sunt pizmui]i de toate cate-
goriile sociale. Doresc [i ele major\ri salariale. Bine `n]eles cu 50-60 la
sut\. Au c\p\tat curaj  social, fl\c\ii. Asculta]i! “ S`ntem v\zu]i ca ni[te
vampiri care sug s`ngele poporului!”, “ Toat\ lumea ne arat\ cu degetul”,
despre noi se zice c\ “ nu producem nimic”. E tare dureros c\ dup\ 18
ani de democra]ie `nchipuit\ s-a ajuns aici. {i mai sus]inem c\ Educa]ia
este o prioritate na]ional\! Vr\jeal\! (Dumitru RUSU)

“

C

APOSTOLUL LA RAMP|
uni, 24 noiembrie a.c., `n cadrul Biroului Operativ al
S.L.I. Neam], a avut loc [edin]a comun\ a Consiliului
de Administra]ie [i Consiliului de redac]ie al revistei
Apostolul.

Cu acest prilej s-a f\cut o ochire retrospectiv\ a
celor peste 9 ani de activitate [i s-a fixat aniversarea
a 10 ani de la apari]ie pentru luna martie 2009.

Cunoscut\, apreciat\ [i citit\ `n jude]ul Neam] [i
chiar [i `n alte zone ale ]\rii, revista a devenit o tri-
bun\ vie, deschis\ pentru cadrele didactice pe pro-

bleme diverse, de la cele strict profesionale, la cele culturale [i
[tiin]ifice [i nu `n ultimul r`nd, sociale, viz`nd direct lupta [i
ac]iunile sindicale pentru un statut de munc\ [i via]\ civilizat,
decent [i normal pentru [coala româneasc\ [i slujitorii ei. V\
invit\m pe aceast\ cale s\ deveni]i cititorii revistei [i totodat\
colaboratorii ei, amintindu-v\ c\ revista, prin buna colaborare [i
`n]elegere cu Asocia]ia ~nv\]\torilor a c\p\tat [i organizat un
sediu redac]ional propriu `n str. Mihail Sadoveanu nr. 21 [i v\ st\
la dispozi]ie zilnic `ntre orele 10,00- 13,00 cu materiale, discu]ii [i
sugestii.
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Concursul Na]ional
“EMANUEL ELENESCU”,

la a XVIII-a edi]ie

L
nul acesta  Concursul Na]ional  de  Crea]ie  Literar\ „Iulia
Ha[deu”   din  Republica Moldova  s-a  aflat  la  cea  de-a
zecea  edi]ie.

La  jum\tatea  lunii  octombrie,  mai  exact  `ntre  9-12
„brum\rel”,   o  delega]ie,  format\  din  cinci  elevi,  membrii
ai  Cenaclului  literar „Eurocultin” de  la  {coala  cu  clasele
I-VIII  Nr. 2  din  Piatra Neam] a  fost  invitata  la  Gala lau-
rea]ilor care  a  avut  loc  la  Chi[in\u.Tinerii  creatori  au  fost
`nso]i]i de profesoara coordonatoare a  cenaclului.

{i `n  acest  an  rezultatele    nem]enilor  au  fost  pe
m\sura  a[tept\rilor. 

Cei  5  laurea]i  au  ob]inut  7  premii, la  sec]iunile:
poezie,  proz\  [i  eseu.  Astfel pentru poezie-gimnaziu,

eleva Oana  Ojic\ a  ob]inut  premiul II,  iar Irina  Nu]u  premiul  al  III-
lea. La  proz\-gimnaziu  au  fost  acordate  elevilor  din  Neam]  3  pre-
mii dup\  cum  urmeaz\ : Teodor  Rotaru- premiul  II, Irina  Nu]u - pre-
miul III  [i    Emanuel Mihai  -  premiul special. Pentru  eseu -  gimnaziu,
premiul I  a  fost  decernat  elevului  Stanciu  Bogdan,  iar  premiul  II
elevei  Oana  Ojic\.

Juriul,   format  din  personalit\]i ale  literaturii  [i culturii  din
Republica  Moldova,  l-a  avut  drept  pre[edinte  pe   scriitorul  Emilian
Galaicu  P\un,  directorul  editurii Cartier.

Festivitatea  de  premiere  propriu-zis\  s-a  desf\[urat  la  Biblioteca
„Onisifor  Ghibu”   din  capitala Republicii  Moldova,    `n  prezen]a  unui
numeros  public  [i  a  invita]ilor  din  România. La manifestare  a  par-
ticipat  [i ex-ministrul  culturii din  Basarabia,  domnul Ion  Ungureanu ,
un  prieten  statornic  al  tinerilor  creatori,  prezent  la  toate  edi]iile  de
p`n\  acum.

Pentru  c\   elevii  din ora[ul  nostru s-au aflat pe  lista  premian]ilor
`nc\  de  la  prima  edi]ie,  juriul  a  acordat  o  diplom\  de  excelen]\ [i
profesorului  `ndrum\tor al  cenaclului de  la  care au  provenit laurea]ii.
Profesoara  Cristea  Monica Marilena a  fost  una  din  cele  trei persoane
c\reia  i  s-a  decernat  aceast\  diplom\  [i  singura  din  România.
Acela[i  gest  de  recuno[tin]\  a  fost f\cut  [i  fa]\  de  scriitorul, regi-
zorul  [i  omul  de  cultur\  Ion  Ungureanu, precum  [i fa]\  de scriitorul
Ion  Had`rc\,  cel  care  a fost  pre[edintele  juriului  la  multe  edi]ii  ale

concursului.
Cu  prilejul Galei  laurea]ilor  a  avut  loc  [i  lansarea  volumului

Clipa sideral\-reverbera]ii  `n  timp  [i  spa]iu. Ap\rut  la  editura  Cartier
din  Chi[in\u, `ntr-o   form\ grafic\ de  excep]ie,  volumul  cuprinde  o

serie  de  articole  de  referin]\,  publicate  de-a  lungul  anilor  1994-2008,
`n  presa  de  la Chi[in\u  [i  din  România. Al\turi  de  acestea  s`nt
inserate  [i  procesele  verbale de  la toate  edi]iile  concursului. Nem]enii
au ob]inut la  cele zece edi]ii  ale competi]iei  un  num\r  de  55  de  pre-
mii  la  toate  sec]iunile  [i  categoriile  de  v`rst\.   Patru  articole  din
volumul  amintit  au  fost  semnate  de profesoara Cristea  Monica
Marilena,  prezent\  ne`ntrerupt,  timp  de  10  ani, la  festivit\]ile  de  pre-
miere, cu  elevi  laurea]i  din  cenaclul  pe  care  `l  conduce.  

De  fapt, tinerii creatori de  la Cenaclul „ Tinere]e  f\r\  b\tr`ne]e” [i
mai  apoi cei de  la „Eurocultin” au  reprezentat `n  modul  cel  mai  ono-
rant „}ARA  MAM|”   `n  acest  concurs interna]ional  care  se  dore[te
..... NA}IONAL.

In  ultimul num\r  al  revistei  Clipa ( nr.5 din  2008 ),  lansat tot  cu
prilejul decernarii  premiilor,  au  fost  inserate  [i  texte  semnate  de  copii
din  Piatra  Neam]. Astfel  au  vazul  lumina  tiparului  poezii  scrise  de
Irina  Nu]u  [i  Oana  Ojic\,  eseul realizat de  Bogdan Stanciu, proza
conceput\  de Mihai  Emanuel  [i  Teodor  Rotaru.

Diploma „Alexei Mateevici” a Centrului de  Spiritualitate a  Sudului
Basarabiei  din  Zaim [i  a Casei  Limbii  Române,  filiala  Zaim, a  fost
acordat\ profesoarei Monica  Marilena  Cristea pentru  „ promovarea
adevaratelor  valori  ale  spiritualit\]ii  române[ti  de  pretutindeni”.

Programul  celor  3  zile  de manifest\ri  culturale  a  cuprins  vizite
la  „Muzeul Na]ional  de  Istorie [i  Etnografie”, la „Centrul Expozi]ional
„Constantin  Br`ncu[i”  vizionarea unui  spectacol  la Teatrul „Mihai
Eminescu”, participarea  la  „Ziua  Poeziei” `n  Gr\dina Public\  “{tefan
cel  Mare”.

Premiile  acordate  copiilor premia]i au  constat `n  c\r]i,  diplome [i
bani ... moldovene[ti,  desigur.

MM..CC..

A
DE ZECE ANI PE PODIUM

Angela BBRUDARU
(Continuaare `̀n ppaag. 77)

Delega]ia  din  Piatra Neam]  `n  foi[orul  de  pe  Aleea  clasicilor

Cultura  [i  politica fa]\ `n  fa]\  - Delega]ia nem]ean\
`n fa]a  Guvernului
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