
upă cum ne-a informat dl. Gabriel Ploscă, care a participat pe 26.03.2014 la şedinţa
Colegiul Naţional al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, au fost discutate
aici problemele majore ale salariaţilor din învăţământul preuniversitar, dar şi faptul că
în data de 25 mai 2014 se vor desfăşura alegeri pentru desemnarea membrilor din Ro-
mânia în Parlamentul European. Urmare acestora, Colegiul Naţional al Liderilor a ho-
tărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, ca în data de 25 aprilie 2014,
organizaţiile sindicale afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ să or-

ganizeze întâlniri cu parlamentarii partidelor din arcul guvernamental, precum şi cu candidaţii
la europarlamentare. În cadrul acestor întruniri urmează să fie dezbătute starea actuală a în-
văţământului românesc, precum şi revendicările membrilor de sindicat privind remedierea
acesteia. Prezentăm în continuare principalele probleme care urmează să fie abordate precum
şi soluţiile propuse de FSLI pentru rezolvarea acestora.
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Paşi spre o pregătire
profesională
europeană

l interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşe-
dintele Sindicatului Învăţământ Neamţ 

După succesul proiectului privind
„Egalitatea de şanse şi de gen în Româ-
nia”, realizat într-un parteneriat conti-
nental, înţeleg că ne aflăm în faţa unei
noi iniţiative privind pregătirea profesio-
nală de astăzi pentru Europa de mâine...

– În legătură cu pregătirea profesio-
nală, sindicatul nostru are preocupări mai vechi

– am putea spune că
această este chiar una
statornică şi prioritară.
Înainte de a vă vorbi
despre noul nostru pro-
iect din cadrul progra-
mului „Învăţare pe tot
parcursul vieţii”, tre-
buie să precizez că tot
ce vă spun în acest in-
terviu îmi aparţine.
Aşa cer normele în

acest caz – o declaraţie că tot ce afirmă autorul
interviului este făcută în nume propriu, astfel
încât Agenţia Naţională pentru Programe Co-
munitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale precum şi Comisia Europeană care
implementează acest proiect nu sunt responsa-
bile de nicio modalitate în care ar putea fi folo-
site informaţiile.

– Să începem, aşadar, în nota cea mai ri-
guroasă...

– Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învă-
ţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ imple-
mentează proiectul cu titlul „Dezvoltarea
competenţelor profesorilor pentru diversificarea
ofertei educaţionale cu accent pe promovarea
culturii antreprenoriale în rândul elevilor” LLP-
LdV/VETPRO/2013/RO/349 – ANTREPRE-
NOR 2013, Programul VETPRO Leonardo da
Vinci. Acest proiect este finanţat de Uniunea
Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Programe Comunitare în Domeniul Edu-
caţiei şi Formarii Profesionale. Sprijinirea for-
mării continue a profesorilor, formatorilor,
responsabililor cu resursele umane din instituţii
de formare profesională iniţială şi continuă este
unul din obiectivele specifice ale programului
Leonardo da Vinci, iar proiectul nostru se sub-
sumează acestuia.

– Vorbiţi-ne despre obiectivele proiectului.
– Acest  proiect  are ca  obiectiv  general

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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În numele Sindicatului Învăţământ şi al Asociaţiei
Învăţătorilor Neamţ, dorim tuturor dascălilor noştri
linişte sufletească,  belşug şi lumină la Sărbătoarea
Învierii Domnului. Paşte Fericit! 

Revista Apostolul

Apel la parlamentarii nemţeni

REVENDICĂRILE
MEMBRILOR DE SINDICAT

1. Salarizarea personalului nedidactic

Începând cu anul 2010 s-a produs treptat
o aplatizare a grilei de salarizare a personalu-
lui nedidactic, în condiţiile creşterii salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

La 1 ianuarie 2009, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată era de 600
de lei (H.G. nr. 1051/2008), la 1 ianuarie 2011

a fost de 670 de lei (H.G. 1193/2010), de la 1
ianuarie 2012 a fost stabilit la 700 de lei, iar
prin H.G. nr. 23/2013, prin care acesta a fost
stabilit la 750 de lei, de la 1 februarie 2013 şi
la 800 de lei, de la 1 iulie 2013. Prin H.G. nr.
871/2013 s-a stabilit ca, începând cu 1 ianua-
rie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată este de 850 de lei, iar de la 1

D

(continuare în pag. 2)
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abriel Garcia Márquez (năs-
cut pe 6 martie 1927, în lo-
calitatea columbiană
Aracataca) a murit joi,17
aprilie în vârstă de 87 de ani,
la Ciudad de Mexico, unde
îşi avea reşedinţa de câteva
decenii. El a primit premiul

Nobel pentru literatură în anul
1982, fiind considerat unul dintre
cei mai mari scriitori ai secolului
al XX-lea şi fiind inclus de mulţi
critici literari în categoria roman-
cierilor realismului fantastic sud-
american.

Cel mai bun roman al său este
„Un veac de singurătate” (1967),
dar foarte cunoscute sunt şi „Cro-
nica unei morţi anunţate” (1981),

„Dragostea în vremea holerei”
(1985), „Generalul în labirintul
său” (1989) şi „Povestea târfelor
mele triste” (2004).

Citate memorabile desprinse

din cărţile lui Gabriel Garcia Már-
quez: „Nu, nu sunt bogat. Sunt un
om sărac care are bani, iar asta nu-i
acelaşi lucru”, din volumul „El
amor en los tiempos del colera” /
„Dragostea în vremea holerei”
(1985) * „Viaţa nu înseamnă ceea
ce ai trăit, ci ceea ce îţi aminteşti şi
cum îţi aminteşti că ai trăit, pentru
a putea povesti apoi”, din „Vivir

para contarla” / „Să trăieşti şi să
povesteşti” (2002) * „Un om nu
moare atunci când trebuie, ci
atunci când poate”, din „Cien años
de soledad” / „Un veac de singură-

tate” (1967) * „Sexul este consola-
rea pe care o primeşti atunci când
nu poţi avea parte de dragoste”, din
„Memorias de mis putas tristes” /
„Amintirile curvelor mele triste”
(2004) *„Am descoperit, spre bu-
curia mea, că viaţa, şi nu moartea,
este nelimitată”, din „El amor en
los tiempos del colera” * „Nu
există medicament mai bun decât

fericirea”, din
volumul „Del
amor y otros
demonios” /
„Dragostea şi
alţi demoni”
(1994) „Un
bărbat ştie că
îmbătrâneşte
atunci când
începe să se-
mene cu tatăl

lui”, din volumul „El amor en los
tiempos del colera” / * „Libertatea
este adesea prima victimă a războ-
iului”, din „El general en su labe-
rinto” / „Generalul în labirintul
său” (1989).

(M. Z.)

A plecat şi Marquez

G

romovarea creativităţii, competitivităţii,
inserţiei profesionale şi creşterea spiritului
antreprenorial prin dezvoltarea competen-
telor profesioniştilor din educaţie în vede-
rea diversificării ofertei educaţionale în
educaţia şi formarea profesională iniţială.
Obiectivul general al proiectului este ope-
raţionalizat în următoarele obiective spe-

cifice: consolidarea şi dezvoltarea competentelor
de experţi în domeniul promovării culturii antre-
prenoriale a 30 de profesori în sprijinul creării
de deprinderi antreprenoriale în rândul elevilor
pentru facilitarea inserţiei profesionale; transfe-
rul de cunoştinţe şi de bune practici prin schimb
de experienţă cu scopul de a crea produse de în-
văţare, atât pentru cadrele didactice şi pentru alte
categorii de personal din sistemul de educaţie
(formatori, mentori, mediatori, consilieri), cât şi
pentru elevi.

– Cum se vor desfăşura, practic, lucrurile? 
– Prin acest proiect participanţii la mobili-

tate vor avea oportunitatea ca pe o perioadă de
14 zile să urmeze un stagiu de formare profesio-
nală continuă organizat în două fluxuri în Spania
(Madrid şi Toledo), pentru îmbunătăţirea com-
petenţelor antreprenoriale, câte 8 ore/zi – inclu-

zând vizitele la instituţiile ce derulează activita-
tea de formare profesională iniţială centrate pe
educaţie a antreprenorială a elevilor pentru prac-
tica efectivă, stagiul oferindu-le membrilor gru-
pului ţinta ocazia sa participe la transferul de
metode inovante şi schimbul de bune practici cu
profesioniştii spanioli. La cele 10 zile de formare
profesională continuă se adaugă câte 4 zile de
pregătire culturală în Madrid, care vor completa
programul de pregătire lingvistică (certificat
printr-o diploma) şi de pregătire pedagogică de-
rulat în Romania. 

– E vorba de un proiect european. Cu cine
veţi lucra?

– Instituţia parteneră este CENTRO SO-
CIAL DE TRABAJADORES (CST), o organi-
zaţie naţională constituită ca mişcare socială a
organizaţiilor publice şi private din Spania, care
activează şi ca Centru de Formare Profesională
Continuă. Organizaţia este membru fondator şi
vicepreşedinte al EZA – Europäisches Zentrum
für Arbeitnehmerfragen (Centrul European pen-
tru Problemele Lucrătorilor) – Reţea Europeană
a Centrelor de Formare Profesională ale organi-
zaţiilor sindicale, şi are parteneri în toată Europa. 

– Cine sunt beneficiarii direcţi ai proiectu-
lui?

– Grupul ţintă al proiectului este format din

30 de profesori – responsabili cu formarea pro-
fesională şi resursele umane din judeţele Neamţ
şi Bistriţa Năsăud: inspectori, membri in Comi-
sia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Consiliul
de Administraţie, Comisia Paritară, metodişti,
formatori, directori şi profesori/ instructori din
învăţământul preuniversitar şi profesional. Din
cei 30 de colegi implicaţi, 23 sunt din Neamţ şi
7 din Bistriţa Năsăud. Aceştia, după o pregătire
lingvistică, pedagogică şi culturală din ţară, vor
participa la acţiuni centrate pe îmbunătăţirea şi
transferul de competente referitoare la metode şi
practici privind educaţia antreprenorială cu sco-
pul de a face propuneri concrete în vederea di-
versificării ofertei educaţionale în educaţia şi
formarea profesională iniţială a elevilor. 

– Şi în ce stadiu ne aflăm acum? 
– Grupul nostru ţintă deja materializează

acest proiect. În primul flux, care a avut startul
pe 4 aprilie, 15 colegi de-ai noştri au plecat în
Spania, urmând să revină în ţară pe 17 aprilie; în
fluxul al doilea, între 25 aprilie şi 8 mai, alţi 15
colegi vor avea ocazia să observe, la faţa locului,
cum se desfăşoară învăţământul în limba lui Cer-
vantes. Pentru ca apoi, să ne împărtăşească şi
nouă această experienţă.

- Mult succes, Deja sunt mort de invidie.

Paşi spre o pregătire profesională europeană
(urmare din pag. 1)
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Ajută-te pe tine, ajută-i pe ceilalţi! 
ăptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (7-11 apri-
lie 2014) a fost încărcată în activităţi extracurrilare ce s-au desfăşurat
într-o adevărată competiţie. Astfel elevii Şcolii Postliceale Sanitare
Piatra-Neamţ au răspuns solicitării Şcolii Gimnaziale „Nicu Albu”
Piatra-Neamţ în vederea derulării proiectului educaţional „Ajută-te pe
tine, ajută-i pe ceilalţi!”

Acţiunile proiectului au vizat iniţierea elevilor şi cadrelor didac-
tice în deprinderea tehnicilor de acordare a primului ajutor şi de su-

pravieţuire în situaţii extreme, astfel încât să fie pregătiţi să întreprindă paşi
decisivi pentru salvarea vieţii şi să contribuie la construirea unor comunităţi
mai sigure şi mai flexibile. Aceste obiective sunt de maximă actualitate în
contextul în care societatea modernă se confruntă cu numeroase provocări
care pot pune persoanele în situaţii potenţial periculoase. De la incidentele
minore, la accidentele rutiere şi aviatice şi până la catastrofele naturale, toate
aceste situaţii trebuie conştientizate, acceptate şi/sau prevenite printr-o pre-
gătire prealabilă cu scopul de a reduce la maxim numărul de victime. Elevii
din zilele noastre ştiu o mulţime de lucruri, învaţă să utilizeze tehnologiile
moderne, să rezolve probleme complicate de matematică, fizică şi chimie,
să comunice în diverse limbi, dar nu sunt capabili să reacţioneze corect şi
prompt, în situaţiile în care viaţa le este pusă în pericol. 

Celor două unităţi de învăţământ, le-au mai fost parteneri Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ, Şcoala Postliceală Sanitară Arad şi Activ Parc Ne-
greşti, Neamţ. 

Dintre activităţile proiectului, menţionăm: Învaţă să acorzi primul aju-
tor, Aventură în natură, Săptămâna Şcoala altfel în desene şi povestiri etc. 

Într-un cadru deosebit de prietenos, pe parcursul a trei zile, elevi ai Şcolii
Postliceale Sanitare, îndrumaţi de mentorii lor, medicul Corina Burculeţ şi
asistentele medicale Lăcrămioara Vicu, Silvia Luca şi Daniela Nistor, au pre-
zentat colegilor mai mici din clasele a III-a – a VIII-a de la Şcoala Gimna-
zială „Nicu Albu” Piatra-Neamţ, principalele tehnici de acordare a primului
ajutor în diverse situaţii: oprirea unei hemoragii, pansarea diverselor plăgi,
imobilizarea unui membru superior/inferior în cazul fracturării acestuia, ele-
mente de evaluare a stării de sănătate şi de resuscitare a victimelor aflate în
stare de stop cardio-respirator. (...)  

Evaluarea s-a realizat prin organizarea unor activităţi de „supravieţuire”
în situaţii neprevăzute la Activ Parc Negreşti.

Acţiunile au fost de un real succes, elevii claselor a III-a – a VIII-a ma-
nifestând interes maxim faţă de cele arătate. Totodată ei au avut ocazia să
„înveţe” aceste tehnici practice de la viitorii specialişti în domeniu. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

S
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ulie 2014 acesta va fi de 900 de lei lunar.
În condiţiile în care a avut loc o creş-

tere a salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, restul salariilor per-
sonalului bugetar (categorie în care este
inclus şi personalul nedidactic din învă-
ţământul preuniversitar de stat) care de-

păşeau nivelul acestui salariu minim brut, au
rămas nemodificate.

Astfel, treptat, nu a mai existat nici un fel
de diferenţiere – din punct de vedere salarial –
între personalul nou angajat (care nu benefi-
ciază de spor de vechime) şi salariaţii care be-
neficiau de sporul de vechime în muncă,
corespunzător tranşelor de vechime.

Aplatizarea salarizării a avut la bază şi in-
troducerea sporului de vechime în muncă în sa-
lariul de bază, prin Legea nr. 330/2009,
începând cu data de 01.01.2010.

Soluţie: Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ şi organizaţiile sindicale afiliate
consideră că se impune, ca o minimă măsură,
scoaterea sporului de vechime din salariul de
bază, pentru personalul nedidactic.

O altă cauză a salariilor foarte mici ale per-
sonalului nedidactic o reprezintă amânarea ne-
justificată a aprobării Regulamentului privind
stabilirea locurilor de muncă, categoriile de per-
sonal, mărimea concretă a sporului pentru con-
diţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare
a acestuia, de către conducerea Ministerului
Educaţiei Naţionale. Deşi o mare parte din per-
sonalul nedidactic lucrează în condiţii deosebite
de muncă, grele, periculoase sau penibile, ace-
ştia nu sunt remuneraţi corespunzător, fiind dis-
criminaţi faţă de alte categorii de salariaţi plătiţi
din fonduri publice, a căror salarizare reflectă
condiţiile, efective de muncă, prin acordarea
unor sporuri specifice, în baza Regulamentului
aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propune-
rea ministerelor coordonatoare.

Soluţie: Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ solicită aprobarea Regulamentului
privind stabilirea locurilor de muncă, catego-
riile de personal, mărimea concretă a sporului
pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile
de acordare a acestuia.

2. Salarizarea personalului didactic şi di-
dactic auxiliar

Salarizarea este nemotivantă, chiar jigni-
toare pentru personalul didactic din învăţământ
– categoria socio- profesională în care marea
majoritate a salariaţilor au studii superioare.

Constrângerile impuse de organismele in-
ternaţionale în ceea ce priveşte cheltuielile de
personal din domeniul public şi creşterea ma-
sivă a numărului de angajaţi din administraţia
locală şi centrală, au fost cauze care au condus
la reducerea cheltuielilor de personal din învă-
ţământ. Dacă în anul 2004 existau aproximativ
1.000.000 de bugetari, din care 343.000 erau
salariaţi din învăţământ, în anul 2013 erau
1.185.000 salariaţi bugetari, din care 295.473
salariaţi în învăţământul preuniversitar. Aşa s-
a ajuns ca, prin legile de salarizare, personalul
din învăţământ să se regăsească pe poziţiile in-
ferioare ale grilei, ceea ce a condus la degrada-
rea alarmantă a statutului social al personalului
din învăţământ.

În România, salariul mediu orar din siste-
mul de educaţie este de 13 lei brut (2,92 euro)
şi 9,3 lei net (2,09 euro). Un profesor debutant
câştigă 7,08 lei pe oră brut (1,59 euro), iar un
profesor cu gradul 1 şi o vechime de 25 de ani
câştigă 14 lei pe oră brut (3,14 euro) şi 9,73 lei
net (2,18 euro). Cu alte cuvinte, un profesor în
România câştigă într-o lună cam tot atât cât câş-
tigă un profesor din Luxemburg în patru ore,
sau cât unul din Polonia în 14 ore!

La o analiză a câştigurilor salariale medii
nete, pe baza datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică, se constată următoarele:
în noiembrie 2008 câştigul salariat mediu net
în învăţământ era de 1538 lei, iar în administra-
ţie era de 2328 lei (cu 51% mai mare decât în
educaţie), iar media per economie era de 1361
lei (cu 12% sub media din învăţământ); în luna
ianuarie 2014 câştigul salarial mediu net în în-
văţământ era de 1477 lei, în timp ce în admi-
nistraţie era de 2309 lei, deci, cu 56% mai mare
decât cel din învăţământ, media per economie
fiind de 1625 lei (cu 10% peste media din în-
văţământ), în condiţiile în care, aşa cum am mai
menţionat, învăţământul este sectorul de activi-

tate cu cel mai mare număr de salariaţi cu studii
superioare!

Nu se poate vorbi de performanţă în învă-
ţământ, fără resursă umană motivată financiar.

Soluţie:Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ solicită modificarea salarizării per-
sonalului didactic de predare şi didactic auxi-
liar, astfel încât într-un interval de 3 ani
(perioada 2015 – 2017) să se asigure o creştere
graduală anuală, cu 10°/o, a salariilor acestor
categorii de personal. În acest fel se va asigura
creşterea salariilor personalului didactic cu
33% până în anul 2017, asemănătoare celei ge-
nerată de O.G. nr. 15/2008 aprobată cu modi-
ficări prin Legea nr. 221/2008. Totodată,
considerăm că este necesară salarizarea dife-
renţiată a personalului didactic, principalul
criteriu care să stea la baza acestui sistem fiind
cel al progresului şcolar al beneficiarilor di-
recţi ai învăţământului preuniversitar.

3. Programele şcolare şi sistemul de eva-
luare a elevilor nu mai sunt în consonanţă cu
realităţile de pe piaţa muncii din România

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţă-
mânt consideră că trebuie regândite programele
şcolare, dar şi sistemul de evaluare a elevilor,
la toate nivelurile. Actualele programe şcolare
pun accentul pe latura informativă a elevilor şi
mai puţin pe cea formativă, iar prin evaluarea
elevilor se urmăreşte, preponderent, ceea ce au
reţinut aceştia şi nu capacitatea lor de a aplica
practic cunoştinţele acumulate.

De asemenea, în ultimii ani, pentru multe
dintre instituţiile de învăţământ superior, unicul
criteriu de selecţie a viitorilor studenţi l-a re-
prezentat nota obţinută la examenul de bacalau-
reat, ceea ce a condus la creşterea uriaşă a mizei
acestui examen de sfârşit de ciclu. Aşa s-a ajuns
în situaţia ca, mulţi elevi care au terminat clasa
a XII-a şi părinţi, să recurgă şi la „metode” ile-
gale şi imorale pentru obţinerea unor rezultate
cât mai bune la acest examen de maturitate.

Soluţie: Ministerul Educaţiei Naţionale
trebuie să treacă la o schimbare radicală a pro-
gramelor şcolare, în sensul de a se pune accent
pe partea aplicativă şi nu pe cea informativă,
cum este în prezent.

(urmare din pag. 1)
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Revendicările membrilor de sindicat

Ministrul Educaţiei Naţio-
nale, Remus Pricopie, a apro-
bat, prin ordin de ministru,
Programele şcolare pentru
disciplina opţională „Educa-
ţie prin şah”, anul I şi anul al
II-lea de studiu. Acestea intră

în curriculum la decizia şcolii pentru
învăţământul primar şi vor putea fi
folosite începând cu anul şcolar
2014-2015. Elevii vor avea ocazia
să se familiarizeze cu tabla de şah,
cu regulile de joc şi să decodifice
semnificaţia semnelor convenţio-
nale utilizate în partida de şah. Exer-
ciţiile de interpretare, observaţia,
simularea unor situaţii de joc, calcu-
lul unor variante de joc sunt etape pe

care elevii le vor parcurge în cei doi
ani de studiu. Programele au fost
realizate în urma consultărilor cu
specialiştii din cadrul Federaţiei Ro-
mâne de Şah.

l Desfăşurată la sfârşitul lunii
martie, etapa judeţeană a Concursu-
lui naţional de produse finale ale
proiectelor finanţate prin programe
comunitare Made for Europe –
2014, a stabilit premiile şi unităţile
şcolare ce vor reprezenta judeţul
Neamţ la faza naţională a competiţiei
desfăşurată la Braşov în perioada 9-
12 aprilie 2014. Acestea sunt: Cole-
giul National „Calistrat Hogaş”
Piatra-Neamţ cu proiectul Comenius

multilateral „Europe Defines Diver-
sity And Unity In Food Culture”,
Colegiul Naţional de Informatică
Piatra-Neamţ, cu proiectul „S.O.S.
WATER”, finanţat prin Programul
Comenius, Colegiul Tehnic „Danu-
biana”, cu proiectul „Kaleidoscope –
A European Cuisine Adventure” şi
Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”
Piatra Neamţ cu proiectul „Innova-
tion and performance through ICT”.

l Calendarul înscrierilor la
şcoala profesională prevede că ele-
vii de clasa a VIII-a se pot înscrie la
şcolile profesionale, învăţământ de
trei ani, şi fără a participa la probele
Evaluării naţionale. Prima etapă a în-

scrierii la şcoala profesională se va
desfăşura pe 26 şi 27 mai. Etapa de
înscriere este precedată de consilie-
rea elevilor de clasa a VIII-a, astfel
încât aceştia să cunoască foarte bine
procedura de înscriere şi oferta exis-
tentă la şcolile din judeţ. A doua
etapă se va desfăşura pe 27 şi 28
iulie, la scurt timp după încheierea
admiterii computerizate, iar cea de-a
treia etapă de înscriere va avea loc la
începutul lunii septembrie. Pentru
anul şcolar 2014 – 2015, planul de
şcolarizare propus de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ cuprinde 366
de locuri în învăţământul profesio-
nal, la clasa a IX-a. 

Poştăriţa Cristinel

l
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Vai, săraca limba română!
Motto: „Văd poeţi ce-au scris

o limbă ca un fagure de miere.”
(Mihai Eminescu)

entru orice vorbitor de limbă
română, mai mult sau mai
puţin pregătit în special în
domeniul limbii, al comuni-
cării, în general, a devenit
supărător un fenomen con-
stant şi generalizat de folo-
sire arbitrară a limbii

române, în scris sau în vorbire, de
încălcare a normelor ortografice,
ortoepice şi de punctuaţie, precum
şi o invazie violentă, devastatoare,
a barbarismelor de tot felul între
care cele de provenienţă engleză
sunt predominante.

Fenomenul este generalizat şi
de necontrolat. Pericolul cel mai
mare e că a pătruns, şi e din ce în
ce mai prezent, în limbajul copiilor
de vârstă preşcolară şi şcolară,
ceea ce dăunează însuşirii corecte
a limbii române în şcoală.

Mai curios şi de neînţeles este
starea de pasivitate sau atitudinea
îngăduitoare a forurilor academice
competente, precum şi a guvernu-
lui în impunerea normelor corecte
de scriere şi de folosire a cuvintelor
româneşti pentru toate domeniile
activităţilor economice, comer-
ciale, sociale, spirituale etc.

Ceea ce e de-a dreptul revol-
tător este folosirea incorectă şi abu-
zivă de către factorii media, în

general, ceea ce
produce o derută
totală în rândul
vorbitorilor lim-
bii române fără o
pregătire spe-
cială, nemaipu-
tând discerne
între formele co-
recte şi cele in-
corecte.

În asemenea
condiţii, consi-
derăm că se im-

pune formarea unei opinii şi atitu-
dini generale a iubitorilor limbii ro-
mâne pentru apărarea ei, o luptă
aprigă pe toate căile împotriva stri-
cătorilor de limbă românească.

Asociaţia Învăţătorilor din Ju-
deţul Neamţ îmbrăţişează cu toată
inima şi deschiderea o asemenea
atitudine şi oferă spaţiul şi condi-
ţiile pentru întruniri şi dialog şi îşi
propune să coordoneze şi să orga-
nizeze astfel de activităţi de însănă-
toşire şi ocrotire a limbii române.
Limba română are şi va trebui să îşi
îndeplinească adevărata ei valoare
şi menire, de a deveni atributul
esenţial al entităţii noastre, al cul-
turii noastre, semnul distinctiv şi
inconfundabil al identităţii noastre,
al neamului românesc.

Considerăm că ar fi necesar să
punem bazele unei Societăţi a slu-
jitorilor pentru cultivarea limbii
române, societate deschisă tuturor
celor care vorbesc şi iubesc limba
română, indiferent de profesie, sta-
tut politic şi religios, statut social.
Societatea se adresează deopotrivă
tuturor vârstelor şi instituţiilor, dar
mai ales şcolii. În acest sens soli-
cităm colaborarea şcolilor, a In-
spectoratului Şcolar Judeţean, a
celorlalte instituţii cu sarcini şi

obligaţii în educaţia oamenilor de
toate vârstele. Şi în secolul trecut
au existat asemenea alunecări, dar
prin contribuţia tuturor factorilor
de progres şi, mai ales, a oamenilor
de ştiinţă şi cultură, lucrurile au re-
venit pe făgaşul normal.

În şcoli şi în instituţiile cultu-
rale este necesară impunerea unei
asemenea atitudini serioase şi per-
manente pentru cultivarea limbii
române în moduri şi forme diver-
sificate şi atractive.

Începând din luna mai vom or-
ganiza la Asociaţia Învăţătorilor,
atât pentru specialişti, cât şi pentru
nespecialişti, dezbateri şi activităţi
pentru însuşirea normelor corecte
de exprimare şi scriere a limbii ro-
mâne cu ajutorul profesorilor de
limba şi literatura română, dar şi a
tuturor celor care doresc să contri-
buie la această nobilă îndatorire
faţă de neam şi ţară.

Vă aşteptăm alături de noi, cu
idei, gânduri, sugestii şi mai ales
activităţi de tot felul, pentru reali-
zarea acestui deziderat.

Prof. Ştefan CORNEANU
Vicepreşedintele Asociaţiei

Învăţătorilor din Judeţul Neamţ

Lectura, azi... nesimţire curată!
acă vrei să fii în pas cu moda, te dai de
trei ori peste cap la sală, bei câteva pică-
turi de apă cu lămâie, priveşti fix la TV
cel puţin 6 ore pe zi şi te transformi în ni-
meni. E cam greu, dar s-ar putea să-ţi reu-
şească. Trebuie însă efort susţinut. Să nu
cedezi tentaţiei de a te îmbrăca decent, să

nu cumva să lipseşti de pe reţelele de sociali-
zare, să ai telefon de ultimă generaţie (ca să faci
poze mai clare), dar, cel mai important, să nu te
surprindă cineva, chiar la ceas tainic, purtând
asupră-ţi, sau mai ales răsfoind o carte. Dacă
aşa ceva se întâmplă, eşti compromis. Toţi te
vor privi ca pe un paria, toţi vor încerca să evite
apropierea de tine, pentru a nu contacta cumva
(Doamne-fereşte!) această maladie ce devo-
rează brusc popularitatea. 

Lăsând sarcasmul la o parte, constatăm o
realitate dureroasă a vremurilor tulburi care ne
comprimă cu sârg bruma de materie cenuşie do-
bândită de la natură, între pereţii groşi ai nepă-
sării maladive şi robotizante. Copii, tineri şi
adulţi, deopotrivă, slujesc pe altarele neantizării
eului cugetător, anihilând raţiunea, singura tră-
sătură ce ne particularizează ca indivizi în ca-
drul regnului. Societatea face eforturi să
generalizeze procesul depersonalizării, găsind
tertipuri de substituire a actului lecturii, de la
aparent inofensivele audiobook-uri, la supraso-
licitatele tehnologii ce răspund la absolut orice
întrebare, lăsând într-o latenţă dramatică mintea
individului. 

Ici-colo, însă, găsim persoane încăpăţânate
să gândească independent, să nu fie conduse de

maşini sau de nerozi cu diploma luată în rate.
Ca oazele în deşertul culturii româneşti, efer-
vescenţi la orice provocare, dar discreţi, aşa
cum se cuvine unor intelectuali, stau ascunşi,
ca pietrele preţioase sub un strat gros de humă
năclăioasă, cititorii. Formaţi pe calapodul bu-
nului simţ şi al responsabilităţii, care însă a ru-
ginit la capete, impunându-şi luxul periculos de
a fi altfel, de a înota contra curentului, câţiva
sisifi nebuni şi frumoşi, sapă temelii pe margini
de prăpastie. Unii sunt dascăli, alţii optimişti.
Unii mucenici, alţii doar mici rotiţe neunse în
angrenajul defect al civilizaţiei. Sunt puţini,
prea puţini, dar poate suficienţi să mişte grăun-
tele unor conştiinţe. Oameni mici şi gesturi mă-
runte au reuşit adesea să schimbe lumea. O
vorbă poate îndemna la citirea unei cărţi, iar o
carte poate, cu siguranţă schimba mentalităţi,
percepţii, chiar vieţi. De la Miron Costin la con-
temporani, de la sfinţi la inventatori, cărturarii

şi-au găsit locul în istorie. Privind însă în jur,
pesimismul ontologic al fiinţei noastre poate da
glas retorismului apostolesc, reiterând „Oare
toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci?
Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să să-
vârşească minuni?” (1 Corinteni 12, 29)

Activitatea la catedră confirmă temeri, jus-
tifică nelinişti, dar este şi dătătoare de speranţe.
Nu suntem toţi asemeni lui Ioan care strigă în
pustie. Sunt urechi ce încă mai aud, dar şi as-
cultă, sunt suflete care încă mai vibrează la fru-
mos. Eu, personal, consider că războiul cu
superficialitatea nu este încheiat. Simţim vigori
ce vor dărâma preconcepţii şi vor răzbuna toate
vieţile netrăite de cei care au refuzat să deschidă
o carte, necunoscând celebra zicere: „Câte cărţi
citeşti, atâtea vieţi trăieşti!” 

Îmi prezint umile scuze în faţa celor care
sperau să declare consumismul drept rege al so-
cietăţii actuale, care sperau că modelele de car-
ton sunt fiabile, care aveau certitudinea că
biblioteca sau librăria sunt refugii pentru ana-
cronici, inadaptaţi, desueţi. Vă înşelaţi amarnic,
domnilor! Vă lăsăm plăcerea de a poza în eroi
civilizatori. Noi preferăm puterea adevărată,
care nu cade odată cu partidul sau cu falimentul
pseudomătuşilor. Noi nu vrem să ne facem va-
canţele în Dubai sau la Paris, nu vrem să trans-
formăm plagiatul în joc sportiv. Noi vrem să
fim nesimţiţi citind!

Prof. Ana-Maria TICU
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”,

Tg. Neamţ
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Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ (AINT)
„Ce om!”

e Buna Vestire (26 martie) Asociaţia
Învăţătorilor din Judeţul Neamţ a organi-
zat o adunare de suflet: aducerea în amin -
tire şi omagierea profesorului Ioan
Zenembisi, intrat în nefiinţă în urmă cu
aproape trei ani. În prezenţa familiei, a
numeroase cadre didactice, foşti colegi şi

elevi, a fost prezentat volumul memorial Arta
de a fi om, apărut la Editura „Răzeşu”.

Despre personalitatea celui considerat „un
patriarh al matematicii şi al vieţii” au vorbit
profesorii Liviu Rusu, Constantin Antonovici,
Nicolae Vasiliu, Mihai Mancaş, Gheorghe
Amaicei, Elena Botez ş.a. Medicul Virgil
Răzeşu, editorul lucrării, a subliniat farmecul
de povestitor al profesorului, iar d-na. înv. Stela
Gaşpari, organizatoarea manifestării, a încheiat
omagierea cu o emoţionantă evocare a regreta -
tului profesor, „un exemplu de demnitate şi
omenie”.

Doamna Areta Zenembisi a oferit celor
prezenţi un pahar de vin făcut în propria
gospodărie după reţeta lăsată de profesor.

Unirea Basarabiei cu România
a fost evocată la Bicaz

Din respect pentru colegii lor basarabeni
elevii Liceului „Carol I” din Bicaz au sărbătorit
miercuri, 26 martie 2014, la Clubul
cimentiştilor, 96 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România. Organizatori au fost membrii
Clubului de istorie coordonaţi de profesorii
Xenia Sârbu şi Mihai Apopei. Au fost rostite
vorbe frumoase despre acest eveniment, s-au
citit versuri, s-a cântat şi dansat. Manifestarea
s-a desfăşurat în parteneriat cu Primăria
oraşului Bicaz şi AINT.

Basarabia,
străvechi pământ românesc
A fost tema simpozionului organizat la

Colegiul Naţional „Roman Vodă” în colaborare
cu Primăria Municipiului Roman, Asociaţia

Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina”- Filiala
„Ion Vatamanu” Roman, Alianţa Colegiilor
Centenare, Despărţământul ASTRA „Mihail
Kogălniceanu” Iaşi şi Asociaţia Învăţătorilor din
judeţul Neamţ. Programul a cuprins activităţi di-
verse: omagierea prof. Gheorghe A.M. Ciobanu
la 89 de ani, vizite la Primăria Municipiului
Roman, Muzeul de istorie, Muzeul „Calistrat
Hogaş”, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului,
ş.a. Participanţii s-au bucurat de prezenţa acade -
micianului Solomon Marcus care a prezentat
conferinţa „Între istoria care ni se arată şi istoria
care ni se ascunde”. Au fost desemnaţi
câştigătorii concursului Basarabia, Bucovina,
Transilvania – istorie şi actualitate.

Organizatorii simpozionului au fost prof.
Mihaela Tanovici, Directorul C.N. „Roman
Vodă”, prof. Ionuţ Ciocoiu, prof. Ovidiu Albert,
prof. Mihaela Grapă.

Sărbătoarea Revistei Apostolul
S-a desfăşurat vineri, 28 martie 2014, la

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Piatra
Neamţ cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la
apariţia primului număr şi a 15 ani de la reedi -
tare. Organizatori au fost Sindicatul Învăţământ
Neamţ (S.L.L.Î.C.Ş.) şi Asociaţia Învăţătorilor
din judeţul Neamţ. Cu acest prilej au fost
lansate ediţia a doua a Bibliografiei şi Numărul
festiv al Revistei. Printre cei care au primit
diploma de recunoştinţă s-au aflat şi mai mulţi
membrii ai AINT: Gh. Amaicei, Ştefan
Corneanu (vicepreşedinţi), Mihai Emilian
Mancaş, Constantin Tomşa.

AINT, partener în proiectul
educativ „Cinste eroilor”

Proiectul aflat la ediţia a III-a a fost orga-
nizat la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg.
Neamţ sub coordonarea profesorilor Diana
Spiridon, Roxana Filip, Constantin Pascu, Ioan
Arsintescu. În acest an şcolar au fost organizate
mai multe activităţi dedicate unor momente im-
portante din istoria noastră: Ziua armatei
române, Ziua vânătorilor de munte, Marea
Unire, Unirea Principatelor Române, Unirea

Basarabiei cu România. La 9 aprilie 2014 s-a
desfăşurat sesiunea de comunicări şi referate cu
tematică istorică prezentate de elevi şi profe-
sori. Au conferenţiat şi au prezidat juriul con-
cursului prof. univ. Mihai Lazăr, prof. univ.
Florin Pintescu, de la Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava, prof. Liviu Rusu,
preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul
Neamţ.

AINT – gazdă pentru elevii
şi profesorii de la Şcoala

„Gh. Nicolau” Români
În cadrul Proiectului educaţional „Ion

Creangă, mărţişorul literaturii române”, elevii
de la Şcoala Gimnazială „Gh. Nicolau”
Români, Structura Goşmani, au prezentat în
sala „Teatrului de joacă” de la Biblioteca
Judeţeană o şezătoare literară intitulată Micii
gospodari prin care ne-au reamintit lumea
poveştilor lui Creangă.

AINT a oferit diplome de participare şi
daruri micilor artişti şi celor care i-au coordo-
nat: prof. înv. primar Elena-Daniela Poenaru şi
prof. Mioara Drăgoi.

În aprilie şi mai AINT
va fi la Bicazu Ardelean

AINT va sprijini Şcolile Gimnaziale din
Comuna Bicazu Ardelean în derularea mai mul-
tor activităţi instructiv educative: Simpozionul
naţional De Paşte prin România, Concursul
naţional Sărbătoarea Paştelui e şi sărbătoarea
copiilor, Simpozionul internaţional Educaţia în
spiritul valorilor europene.

Adunarea generală a AINT
Vineri, 16 mai 2014, ora10, este convocată

Adunarea generală a Asociaţiei Învăţătorilor
din judeţul Neamţ. Vor participa toţi membrii
cotizanţi. Adunarea va dezbate Raportul de ac-
tivitate, Raportul financiar contabil şi proiectul
Programului de activitate.

Liviu RUSU
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n copilăria mea desculţă cele
mai frumoase momente le-am
petrecut pe malul Bistriţei,
„La Dig”. Aici îmi făceam
veacul toată vara, la scaldă.
Digul era construit din stâlpi
şi dulapi de stejar, umplut cu
piatră mare de râu. Proteja

mahalaua Precista de inundaţii. În
dosul digului se forma un golf mi-
nunat pentru scăldat. Aici se răco-
reau toţi mahalagii în verile toride.
Nu exista pietrean să nu fi trecut pe
la „ştrandul” nostru minunat. Parol!

În fiecare dimineaţă, după ce
soarele ne promitea o zi frumoasă,
noi, puştanii, ne adunam „La Dig”.
Ne dezbrăcam şi ne expuneam la
soare. Eram negrii ca dracii. La ora

7,00 apărea Domnul, un bărbat fru-
mos trecut de miezul vieţii, cu păr
bogat şi mers elastic. Se uita la noi,
zâmbea şi se urca în căula lui moş

Grigore. Cine era misteriosul
Domn? Învăţătorul din satul
Doamna, Domnul Cristali, cu lo-
cuinţa şi familia în mahalaua Tărăn-
cuţa, pe Borzoghean. În fiecare
dimineaţă trecea Bistriţa cu căula şi
o lua per pedes apostolorum până la
livada preotului Marin, unde era am-
plasată şcoala. Facea învăţământ
„simultan” un termen prea „radical”
pentru mintea mea de ţânc. Până la
vacanţa mare, Domnul Cristali era

văzut cu învăţăceii săi în minunata
livadă cu meri, peri, cireşi, caişi,
nuci. Viaţă de basm. Acum, livada
preotului Marin e sub apele lacului

de acumulare Bâtca Doamnei, iar
Sfinţia Sa, în pământ la Schitul de
Peste Vale. Ce să facem? În viaţă
toate sunt trecătoare, chiar şi func-
ţiile politice. Aţi auzit „aleşilor”?

Să revenim la dascălul Cristali
din târgul Pietrei. După ce termina
programul, 4 ore cu kinderii lui,
venea spre casă. Tot pe jos, cu gân-
durile lui. Trecea pe lângă părul
unde au fost executaţi tâlharii Va-
nica şi Dosoftei, prin faţa casei lui

Papafiv – pescarul. Când ajungea la
căulă, cel care îl vedea primul striga:
„Vine Donmul de pe Doamna!”.
Asta pentru noi însemna că este ora
13,00 şi trebuie să mergem la masă.
Domnul Cristali era „ceasornicul”
nostru. Mergeam şi mâncam după
care ne întorceam „La Dig”, ne scăl-
dam până seara, trecând Bistriţa
înotând, de zece ori. Toţi puştanii de
pe malurile furiosului râu ştiau să
înoate. Cu Bistriţa nu te jucai. Anii
au trecut, ţâncii de atunci au ajuns
moşnegi iar Domnul Cristali a ple-
cat „dincolo”, regretat de toţi. Aşa e
viaţa: complicată şi cu moartea la
poartă.

Dumitru RUSU
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Domnul Cristali de pe Doamna
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i subsemnatul a fost student, dar în alt
veac. Pe vremuri studenţii nu veneau la
facultate cu bibiul personal. Nu-şi adu-
ceau la cămin, frigider Zanussi, laptop,
plasmă, combină muzicală, chitară, dro-
guri şi prezervative. Era mai practic. Ve-
neau cu o simplă valiză de lemn negeluit,

cu lacăt mare şi sigur. Pe atunci nu apărea nici
Click-ul cu studente în bikini spunând: „Sunt
în stare de orice!”. În anii de studenţie am avut
o colegă din Bucovina neocupată de ruşi care
în cei cinci ani de Istorie a umblat cu o singură
rochie. La întâlnirea de 50 de ani de la termi-
narea facultăţii a venit în aceeaşi ţinută deşi era
soţie de senator. Ajungând şi la gazdă, pe Păcu-
rari, am împărţit camera cu un coleg de pe malul
drept al Prutului. Iarna am rămas fără lemne.
Disperaţi am scris acasă. Tatăl colegului a fost

mai săritor. A luat salteaua de pe patul său con-
jugal a umplut-o cu ciocălăi de păpuşoi, marfă
a întâia şi a expediat-o la Iaşi pe adresa fiului
îngheţat. Când ne-am dus la poştă să ridicăm

„pachetul”, am rămas muţi. Abia la gazdă am
descoperit „surpraizul”. Timp de două săptă-
mâni am dus-o ca în Rai. Aşa a fost salvat tine-
retul studios, viitorul României multilateral
dezvoltate de la îngheţ. Tot de părinţi, săracii.

Lăsând gluma la o parte, vrem să vă arătăm
alt necaz. Că baiul e altul. Grupa 134, istorie,
promoţia ′62 e pe cale de dispariţie. De la an la
an ne împuţinăm. Deja putem fi număraţi pe de-
gete. După întâlnirea de 50 de ani de la termi-

narea facultăţii a dat boliştea în noi. N-am mai
rămas nici jumătate. La fiecare întâlnire ne în-
trebam: Cine urmează, oare? Şi Cel de Sus, ne
răspunde. Aşa-i viaţa! Orice lucru are un înce-
put şi sfârşit. Cu profesorii noştri universitari
situaţia e catastrofală. A rămas în picioare doar
un singur dascăl şi acela s-a înrudit cu neamţul
acela de-i zice „ Alzemeir”. La ultima întâlnire
din „Dulcele târg” l-a întrebat pe un coleg: „Po-
pescule ce mai face superba ta soţie?”. „A murit
de cancer, dom′ profesor”. „Bine, bine. Foarte,
foarte bine!”. „Dar fiul tău cel neastâmpărat?”.
„L-a călcat o maşină, dom′ profesor”. „Foarte,
foarte bine!”. Explicaţii? Cel mai iubit profesor
al nostru nu mai aude deloc. La orice răspuns
intuit răspunde cu „Foarte bine!”. E jalnic, nu?

Dumitru RUSU

Ş

Muzicienii pedagogi încep să se remarce
încă din perioada Renaşterii. În sec. al XVI-lea,
flamandul Orlando Lassus, odată stabilit la
München, lua în primire şi instruirea copiilor
pentru corul capelei. Acesta era un grijuliu pro-
fesor şi, cu sprijinul soţiei sale, Regina, va or-
ganiza o adevărată şcoală muzicală pentru
viitorii corişti, printre care se vor afla şi doi din
propriii săi copii.

Aici, de fapt, aceştia învăţau de toate:
limba latină, religia, arta clasică, oratoria şi mu-
zica, discipline ce aveau să le formeze coriştilor
un frumos orizont cultural umanist. Pentru ne-

voile şcolii, al cărei
local se afla chiar în
locuinţa maestrului,
Orlando alcătuia el în-
suşi culegeri de piese
corale cu caracter di-
dactic. Între acestea se
vor afla şi acele mo-
tete la două voci, care
aveau şi o variantă in-
strumentală destinată

formaţiei copiilor ini-
ţiaţi în acest sens –
toate create cu mult
talent şi care au căpă-
tat o largă circulaţie,
de atunci şi până azi.
Măiestria admirabilă
cu care au fost conce-
pute, le-au făcut să fie
foarte îndrăgite de în-
văţăceii maestrului
Lassus, mai ales că
multe dintre aceste creaţii erau dirijate chiar de
autorul lor.

În secolul următor, Antonio Vivaldi s-a
dovedit şi el un merituos pedagog la un orfeli-
nat de fete din Veneţia, elevele lui beneficiind
de o instruire deosebită din partea profesorului
lor „cu părul roşu”. Vivaldi nu era specializat
doar într-o singură direcţie. Cu elevele sale el
organiza fie formaţii instrumentale, fie vocale,
cu acestea cântându-şi probabil, în primă audi-
ţie, multe din creaţiile sale.

Dar primul mare muzician-pedagog din is-

torie va fi, fără îndo-
ială, Johann Sebas -
tian Bach. Se
apreciază că marele
Sebastian Bach a avut
reale calităţi pedago-
gice, dovadă fiind nu-
mărul mare de
discipoli pe care i-a
avut, printre aceştia
numărându-se chiar şi
membrii familiei, fiii
săi şi cele două soţii.

De la Ana-Magdalena, cea de a doua soţie,
ne-au rămas valoroase informaţii referitoare la
modul în care soţul său se comporta cu elevii.
Iată câteva dintre acestea: „Sebastian era gata
să coboare din înălţimile lui şi, luând de mână
pe oricare copil sau începător, să-l călăuzească
spre o treaptă mai înaltă”. Sebastian Bach era
foarte meticulos şi răbdător cu aceia dintre ele-
vii care manifestau interes şi zel în parcurgerea
dificultăţilor din exerciţiile de iniţiere. „Cred că
n-a existat nicicând maestru mai bun decât el,
mai însufleţit, mai răbdător (fireşte că nu cu le-
neşii) şi mai neobosit, ai cărui ochi şi urechi să
remarce îndată şi cele mai neînsemnate greşeli,
căruia să nu-i scape nici cea mai mică eroare...”,
mărturisea Ana-Magdalena Bach. Îşi mai ieşea
uneori din calmul său, atunci când unii elevi în-
cercau să-l păcălească cu unele trucuri muzicale
neconforme cu regulile. „L-am văzut o dată
smulgându-şi peruca din cap şi azvârlind-o în
capul unuia dintre elevii săi pe care-l numise
«escroc al pianului» şi «măscărici al sunete-
lor»… Bineînţeles, pe mine nu mă trata cu
aceeaşi severitate…de câte ori aveam el şi eu o
clipă de răgaz (începu să-mi dea lecţii) şi cred
ca a aflat în aceste lecţii aceeaşi bucurie pe care
am aflat-o şi eu…”.

Sebastian Bach îşi îndemna cu răbdare şi
insistenţă discipolii să studieze fără preget, ga-
rantându-le că au toate şansele să ajungă muzi-
cieni, ca el.

George GRIGORICĂ

Orlando Lassus, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach
Dincolo de portativ 1 Muzicienii şi pedagogia; magiştri şi discipoli

a întrebarea cum se transmite măiestria muzicală de la o generaţie la alta, răspunsul este:
de la magistru la discipol, fie în cadrul instituţionalizat (şcoli de muzică, conservatoare,
academii, universităţi), fie în cadrul relaţiilor private profesor-elev.

O parte dintre muzicienii lumii a simţit nevoia de a deveni pedagogi, pentru a transmite
experienţa lor celor dornici de a se iniţia în tainele acestei arte, în interpretare sau compo-
ziţie.

Pentru a putea avea rezultatele aşteptate, muzicienii-pedagogi ar trebui să posede nu
numai vocaţia şi priceperea, dar şi o pregătire de specialitate: pedagogie, psihologie, me-

todică. În absenţa unor astfel de studii, muzicienii-pedagogi s-au bazat pe intuiţie şi pe exemplul
personal, metoda de bază fiind lucrul nemijlocit cu elevul, practica pe principiul „văzând şi fă-
când” şi determinarea acestuia de a descoperi şi de a experimenta singur, prin studiu individual.

Îndeobşte, aceşti profesori lucrează cu un singur elev sau cu un grup restrâns de elevi, dar
şi frontal cu clase sau grupe, prin cursuri colective. Metodele folosite pot avea o bază ştiinţifică,
iar când pedagogul se simte depăşit de unele situaţii ivite, el recurge la exemplificarea personală,
fie vocală sau instrumentală, fie componistică. În acest fel, s-ar crede că orice muzician de pro-
fesie poate să fie neapărat şi un bun pedagog. Se cunosc însă multe cazuri de muzicieni de valoare
care nu s-au dedicat pedagogiei, din cauză că nu au vrut sau nu s-au priceput. De exemplu, Geor -
ge Enescu, în ciuda realului său talent pedagogic, accepta cu multă reţinere să dea lecţii vreunui
elev, motivul fiind lipsa de timp. Atunci când însă o făcea, îşi alegea doar elevi cu un înalt nivel
de pregătire, el asumându-şi doar rolul de a-i perfecţiona. Aşa se explică faptul că Enescu a avut
foarte puţini elevi, aceştia răsplătindu-i strădania prin locul pe care l-au ocupat în cariera lor
muzicală, cel mai edificator exemplu fiind marele violonist Yehudi Menuhin.

L

Fugit irreparabile...
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Liceul de Fete Sturza Cantacuzino din Roman
n cotidian local din 4 aprilie a. c. anunţă că,
la Roman, se va reabilita „Corpul B al Li-
ceului ROMAN VODĂ”, cu un proiect valo-
rând aproximativ 5,3 miliarde de lei,
deoarece edilii au aprobat suma pentru o
clădire căreia „cutremurele şi folosinţa în-
delungată” i-au afectat structura de rezis-
tenţă. Acum, „după consolidare şi

reabilitare, clădirea va reintra în sistemul de învă-
ţământ romaşcan, ea fiind închisă de peste cinci
ani”. Fotografia oferită de ziar nu permite obser-
varea stadiului de degradare a clădirii, devenită de
fapt o ruină, căci relelor intenţii ale autorităţilor
din vremuri comuniste li s-au alăturat nepăsarea şi
ignoranţa edililor din ultimul sfert de veac, de când
„democraţia noastră originală” şi „capitalismul
nostru de cumetrie” n-au dus la o reinstaurare ac-
ceptabilă a stării de normalitate din viaţa econo-
mico-socială şi cultural-educaţională.

În cazul în discuţie, ar fi fost necesar să-şi re-

capete locul cuvenit o instituţie de învăţământ des-
fiinţată de regimul comunist şi ataşată drept „Corp
B” Liceului ROMAN VODĂ şi să se respecte astfel
un bun public provenit dintr-o fabuloasă donaţie
princiară. Edificiul acesta îmi este bine cunoscut
căci aici mi-am urmat parte din studiile gimnaziale
şi liceale.

Maiestuoasă şi solidă, clădirea de care şi-au
amintit, în sfârşit, edilii actuali, a fost folosită cu
alte rosturi decât cele hărăzite de ctitori şi apoi lă-
sată în paragină, fiind evidentă intenţia de a i se
şterge identitatea. Ca şi cum ar fi fost rău famată,
i-a fost schimbată mereu destinaţia şi, din liceul de
prestigiu care era, a ajuns şcoală generală, şcoală
sportivă, local pentru tabere şi alte instituţii şi so-
cietăţi, iar în final, clădire lăsată în ruină (nu doar
în ultimii cinci ani).

Oraşul, intelectualitatea conştientă de valoa-
rea fostei instituţii de învăţământ şi edilii, credem
că ar fi fost datori să păstreze o pioasă amintire cti-
torilor şi să rostească pentru totdeauna cu respect
numele pe care aceştia şi edilii din alte vremi l-au
dat instituţiei: Liceul de Fete Sturza Cantacuzino.

În pofida degradării clădirii, aşa cum o putem
vedea în prezent, un ilustru contemporan, distinsul
profesor romaşcan Gheorghe A. M. Ciobanu scria
într-una din cărţile sale despre aceasta: „Sturza-
Cantacuzino se impune, în mod deosebit, cu struc-
turile arhitectonice de la intrare, plasate pe axa
centrală a clădirii. Se intră printr-un triplu portal,
extrem de simplu şi proteguitor, prin acele uşi-fi-
ride adânci, care ascund, parcă, în alveolajul lor
siluetele de metal ale unor armuri medievale. Dea -
supra, sub fronton, ca un cerdac de cetate, un bal-
con sănătos, cu intenţie de loggie şi cu
ali nia men tul robust al unor colonade constituie

singura deschidere mai curajoasă spre tumultul
necontenit al străzii”.

Autorităţile comuniste au fost desigur inco-
modate de gestul unei familii princiare care reali-
zase un act de rară generozitate, construind, dotând
cu tot ce era necesar şi inaugurând, în 1923 în
Roman, acel liceu de fete. Astăzi însă nu pot înţe-
lege de ce nimeni nu gândeşte că ar trebui repusă
în drepturile sale ctitoria iniţială şi iarăşi se vor-
beşte despre un anume „Corp B.”, de ataşat altei
instituţii. Cine ar putea avea azi interesul să fie tre-
cută sub tăcere istoria unei prestigioase instituţii
din perioada interbelică? Cine s-ar opune să se re-
deschidă o vestită şcoală care să poarte, firesc, nu-
mele ctitorilor, demni de toată recunoştinţa? Nu
este, oare, datoria celor de azi, de a scoate la iveală
fapte trecute sub tăcere, cu rea intenţie, în comu-
nism?

Documentele – aşa puţine, câte sunt – ne
obligă să reconstituim adevăruri semnificative des-

pre înfiinţarea acestui
liceu, pentru ca Romanul
să se poată mândri nu
numai cu iluştrii săi în-
aintaşi, ci şi cu toate in-
stituţiile de valoare pe
care le-a avut, sporindu-
i aura. La Arhivele Statu-
lui, am constatat că se
găsesc unele documente
care permit o reconsti-
tuire a istoricului clădirii
în discuţie. Spre exem-
plu, în vol. I din 1920, al
Registrului de procese-
verbale ale Consiliului
Comunal Roman, este
menţionată cererea cu nr.
3027, semnată de Prin-
ţesa Maria Sturza (fiică a
Principelui Ion Ghica,

marcant om politic şi scriitor, căsătorită cu Princi-
pele George Sturza, deţinătorul domeniilor şi cas-
telului de la Miclăuşeni) şi de fiica sa, Prinţesa
Ecaterina Sturza, căsătorită Cantacuzino. În nu-
mele Fundaţiei Sturza-Cantacuzino din Miclău-
şeni, se solicita aprobarea folosirii unui teren al
comunei pentru pregătirea materialelor necesare
construirii unei şcoli în oraşul Roman, fiind vorba
de efectuarea unei cantităţi foarte mari de cără-
midă. La 28 aprilie 1921 s-a aprobat solicitarea, pe
parcursul a doi ani s-a construit edificiul, iar în oc-
tombrie 1923 a fost inaugurat LICEUL de FETE. 

Din procesul-verbal nr. 1, din 6 august 1923,
aflăm că s-a constituit apoi, „Epitropia Fondaţiunii
Maria Sturza şi Ecaterina Sturza Cantacuzino”,
Epitropie din care făceau parte Lucian Triteanu,
episcop de Roman, Dimitrie Belort, preşedintele
Tribunalului, Mauriciu Riegler, medic, Alexandru
Codru, de la Miclăuşeni şi doamna profesoară Ca-
melia Mihail, directoarea şi reprezentanta institu-
ţiei şcolare nou create. Fondurile puse la dispoziţia
Epitropiei de către donatoare asigurau salarizarea
personalului didactic şi administrativ, desfăşurarea
activităţilor şcolare, dar şi burse pentru elevele me-
ritorii sau scutiri de taxe şi sprijin pecuniar în func-
ţie de starea materială a părinţilor elevelor.
Detaliul este foarte semnificativ, evidenţiind faptul
că prinţesele donatoare nu aveau un interes de
castă, ci o dorinţă vie de a asigura instruirea tine-
relor eleve, în funcţie de capacitatea intelectuală,
iar nu de apartenenţa socială. În alte procese-ver-
bale din acelaşi dosar (nr. 3 şi nr. 4), sunt menţio-
nate iarăşi fonduri puse la dispoziţie, prin
intermediul Epitropiei, pentru „elevele lipsite de
mijloace materiale”, dar şi pentru suplimentarea
salariilor în vederea sărbătoririi Crăciunului.

De altfel, era cunoscut faptul că, la marile săr-

bători şi la unele serbări şcolare, Prinţesa Ecaterina
Sturza Cantacuzino ţinea să fie personal prezentă
la liceu, iar la ziua sa onomastică, de Sfânta Eca-
terina, la 25 noiembrie, onora instituţia creată şi
lua parte la masa festivă din sufrageria internatu-
lui, împreună cu cadrele didactice şi toate elevele.

Urmărind şi alte documente privind activita-
tea liceului, în procesul-verbal nr. 125, din 1940,
în care se făcea inventarul proprietăţilor imobile
ale Fundaţiei Sturza-Cantacuzino sunt menţionte
următoarele: liceul deţinea un teren cu suprafaţa
de 14.599,50 mp, în valoare de 1.459.950 lei, îm-
prejmuit pe trei laturi cu grilaj de fier pe soclu de
beton şi cărămidă presată, înalt de doi metri, pe la-
tura din spate fiind atenanse. Clădirea propriu-zisă,
cu fundaţie de beton şi ziduri de cărămidă era aco-
perită cu ţiglă şi dispunea de parter şi etaj. Existau
treizeci şi una de încăperi pentru săli de clasă şi in-
ternat, laboratoare, cancelarie, bibliotecă şi depen-
dinţe, avea instalaţii de apă curentă, canalizare şi
electricitate. Suprafaţa clădită era de 1521,50 mp,
fiind evaluată la 12.172.000 lei. În spatele clădirii
principale se afla (încă în finisaje în acel an), o altă
clădire, cu suprafaţa de 668 mp, în valoare de
2.580.000 lei, destinată bucătăriei şi sufrageriei in-
ternatului, având subsol, parter, mezanin şi pod. În
treacăt menţionez şi faptul că, pe lângă toate cele
de mai sus, în curte existau şi spaţii auxiliare pen-
tru baie, infirmerie şi spălătorie, grajduri pentru
cai, locuinţe pentru personalul administrativ şi o
elegantă vilă pentru directoarea liceului, care avea
la dispoziţie şi o frumoasă trăsură cu vizitiu.

Fără a mai intra şi în alte amănunte, am men-
ţionat cele de mai sus pentru a ilustra modul în
care fondatoarele liceului înzestraseră, cu toată ge-
nerozitatea şi cu deosebită atenţie, această unitate
de elită a învăţământului acelor ani.

Ca fostă elevă a acestui liceu, îmi permit să
mărturisesc faptul că am purtat cu drag frumoasa
sa uniformă şcolară şi matricola cu iniţialele L. F.
S. C., iar când am fost nevoită să urmez ultima
clasă la Iaşi, la Şcoala Medie de Fete (fostul Liceu
OLTEA DOAMNA), pot spune că nu am avut sen-
timentul că aş fi venit dintr-o şcoală mai puţin
prestigioasă.

În încheiere, menţionez că am oferit toate
aceste detalii despre fostul LICEU STURZA CAN-

TACUZINO din
Roman, cu încre-
derea că distinşii
consilieri locali şi
stimatul edil şef al
municipiului vor
gândi cu mai
multă atenţie la
destinul acestei
clădiri şi la înda-
torirea de onoare
pe care o au astăzi
faţă de oraşul
domniilor lor.
Este evident că le
revine misiunea
nobilă de a reda
urbei cel de al doi-

lea liceu teoretic pe care l-a avut şi pe care merită
Romanul să-l redobândească, asemenea tuturor ce-
lorlalte oraşe din ţară care au realizat deja astfel de
restituiri (inclusiv la Piatra-Neamţ), găsindu-se
profiluri şcolare distincte, în funcţie de necesităţile
şi specificul localităţii. Cu convingerea că cele de
mai sus vor determina interesul şi hotărârea cuve-
nite ale cât mai multor romaşcani, am încrederea
că municipiul Roman îşi va putea recăpăta, cât mai
curând, dreptul şi onoarea de a reinaugura, pe fron-
tonul clădirii restaurate, prestigioasa denumire LI-
CEUL STURZA-CANTACUZINO.

14.04.2014
Coralia-Letiţia BUNGHEZ

U

Prinţesa Maria Sturdza
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Simularea
simulării BAC‐ului

i în acest an, conform unei tradiţii re-
cente, elevii din ultimii doi ani de
liceu au susţinut, la începutul lunii
martie, examene de simulare a BAC-
ului. În Neamţ, procentul de promo-
vabilitate la clasa a XII-a e de
52,88%, în vreme cei elevii din clasa

a IX-a au promovat la simulare doar în pro-
cent de 41,66%. La a XII-a, la română au in-
trat în simulare 4.136 de elevi şi 2.367 dintre
ei au luat note peste 5, iar 1.769, sub acest
nivel. Promovabilitate: 57,23%. Proba obli-
gatorie a profilului a fost susţinută la simu-
lare de 4.093 de elevi, 1.833 luând note
peste 5, iar 2.260, sub 5. Promovabilitate:
44,78%. Ultima probă, la alegere, a fost sus-
ţinută de către 3.965 de elevi. Au promovat
2.246, au căzut 1.719, iar procentul este de
56,65% al celor care au luat peste 5. Situaţia
este mai slabă la clasa a XI-a: au intrat la si-
mularea la română 4.575 de elevi şi au luat
peste cinci 2.142 dintre ei, iar 2.433 au fost
sub acest nivel. Procentul de promovabili-
tate a fost de 46,82% la această probă. La si-
mularea la disciplina obligatorie a profilului
au intrat în săli 4.547 de elevi şi numai
1.660 dintre ei au luat peste 5, iar 2.887, sub
5. Promovabilitatea la această probă este de
36,51%. 

Jumătatea goală sau
jumătatea plină paharului?

După corectarea tezelor elevilor de
clasa a XI-a, primul loc în topul rezultatelor
îl ocupă Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa
Parascheva Agapia, unde din 19 candidaţi,
78,95% au obţinut medii peste 6 la ambele
probe, ceea ce le-ar asigurat promovarea la
BAC. Pe locul doi e liceul Petru Rareş, cu
un procent de 65,95%, urmat de Calistrat
Hogaş – 61,93%, Roman Vodă – 45,58% şi
Spiru Haret Piatra-Neamţ – 43,10%. Dacă
unităţi precum Gheorghe Cartianu rapor-
tează promovabilitate de 1,79%, Danubiana
– 3,18% sau Colegiul Tehnic Piatra-Neamţ
– 3,74%, altele şase n-au nici un promovat.
Este vorba despre Dimitrie Leonida Piatra
Neamţ, Colegiul de Transporturi, Liceul
Tehnologic Petricani, Liceul Ion Creangă
Pipirig, Ion Ionescu de la Brad Horia, Li-
ceul Tehnologic Adjudeni, Tehnologic Nisi-
poreşti şi Liceul Tehnologic Oglinzi. O
prestaţie mai aproape de adevăr au avut-o
elevii de clasa a XII-a, intraţi în febra exa-
menului de maturitate, aceştia susţinând şi
la simulare trei probe – română, una obliga-
torie şi una la alegere. În top se situează Co-
legiul Naţional Petru Rareş, cu o
promovabilitate de 85,26%, urmat de Calis-
trat Hogaş – 81,18%, Cuvioasa Parascheva
Agapia 77,78%, Stefan cel Mare – 70,31%,
şi Roman Vodă – 68,68%. La alte şase licee,
nici un candidat n-a primit notă peste 6,
medie care asigură promovabilitatea la
BAC. Este vorba despre Colegiul Tehnic de
Transporturi Piatra-Neamţ, Pipirig, Adju-
deni, respectiv liceele tehnologice din Nisi-
poreşti, Petricani şi Horia. (Red.)

Regal de literatură la Biblioteca „G. T. Kirileanu”
e 28 martie, la ultima ediţie a „Antologiei scriitorilor români contemporani”, la Biblio-
teca Judeţeană „G. T. Kirileanu” au fost prezenţi prozatorul Ioan Groşan, poetul Emil
Nicolae şi criticul literar Răzvan Voncu.

Ioan Groşan este considerat unul dintre cei mai importanţi prozatori români con-
temporani, autor a numeroase volume de proză, teatru, eseu. Cele mai cunoscute sunt
„Caravana cinematografică”, „Trenul de noapte”, O sută de ani de zile la Porţile Orien-
tului”, „Un om din Est”. Ioan Groşan este considerat un virtuoz al scriiturii, proza sa are

umor şi tragismul ironiei, e românească prin conţinut, e europeană prin stil şi mesaj.
Emil Nicolae este un poet născut şi nu făcut, autor care şi-a fixat o formulă lirică proprie

urmărită de la un volum la altul, îmbinând emoţia cu ştiinţa de a scrie, în acord cu tendinţele
din poezia europeană contemporană.

Răzvan Voncu este unul dintre cei mai temeinici critici literari ai momentului, autor care
şi-a asumat teme majore pe care le urmăreşte cu o metodă critică proprie. El a lansat la Piatra
Neamţ volumul „O istorie literară a vinului în România”, prima lucrare care încearcă să epui-
zeze un subiect extrem de sensibil şi extrem de prezent în literatura noastră.

Trei „pastile critice” dedicate scriitorilor „antologaţi” au fost prezentate de profesorul
Adrian G. Romila.

Cu acest prilej a fost lansat şi numărul 14 al revistei de cultură, arte şi atitudine „Conta”,
un număr consistent care în trei sute de pagini face o radiografie a vieţii culturale din România
şi de aiurea. Participanţii la manifestare au primit gratuit câte un exemplar al revistei. (Comu-
nicat adaptat)

„Rădăcinile învăţăturii sunt amare,
dar roadele ei sunt dulci”

in motive obiective, scriu cu oarecare în-
târziere despre simulările examenelor na-
ţionale organizate la sfârşitul lui februarie
şi începutul lui martie, testări în care au
fost angajaţi elevii claselor a VIII-a, a XI-a
şi a XII-a. Rezultatele sunt cunoscute,
fiind considerate de analişti drept „un de-

zastru”, deşi acestea se înscriu într-o „normali-
tate” cu care ne-am obişnuit de ceva vreme.

Este de spus, mai întâi, că, ţară membră a
Uniunii Europene încă din 2007, România nu a
întârziat să – şi arate interesul pentru concepe-
rea unui sistem de testări compatibil cu standar-
dele şi practicile benefice din ţările occidentale
dezvoltate, unde acestea au sporit semnificativ
după 1990.

Şi în învăţământul preuniversitar româ-
nesc, simulările examenelor au ca finalitate
evaluarea rezultatelor şcolare la un moment dat
şi folosirea lor în beneficiul optimizării instruc-
ţiei şi educaţiei instituţionalizate, ştiindu-se
bine că aceste rezultate sunt dependente, în pri-
mul rând, de abilităţile şi competenţa cadrelor
didactice, directorilor de şcoli şi diriguitorilor
învăţământului, de prestaţia lor ştiinţifică, pe-
dagogică şi umana, dar, nu mai puţin, şi de in-
teresul elevilor pentru învăţătura, „ale cărei
rădăcini sunt amare, dar roadele ei sunt dulci”.

Cu alte cuvinte, şi în şcoală culegem ceea
ce semănăm, ceea ce îngrijim prin muncă stă-
ruitoare, prin învăţare şi evaluări continue, în
cadrul unui proces complex, îndelungat, solici-
tant şi cu multiple sensibilităţi, proces în care
trebuie parcurse, obligatoriu, opt trepte, reunite
în cunoscuta taxonomie a lui Bloom: predare
(conţinuturi şi strategii), înţelegere (pricepere),
însuşire (asimilare), analiză (descompunere),
sinteză (îmbinare), evaluare (apreciere), au-
toevaluarea (autoaprecierea). Principiul unifi-
cator al treptelor menţionate este calitatea. 

Aşadar, asemenea examenelor de tip naţio-

nal, simulările şi evaluările reprezintă unul din-
tre cele mai importante mijloace în supraveghe-
rea, asigurarea, reglarea şi creşterea calităţii
învăţământului, a succesului şcolar. 

Nu este oportun să aducem în discuţie su-
biectele simulărilor în discuţie, pentru că aces-
tea au avut acoperire totală în programele
cunoscute încă din septembrie, urmând „mode-
lele” însoţitoare ale acestor documente pedago-
gice. Cerinţele au fost limpezi şi fără cine ştie
ce dificultăţi, subiectele fiind apreciate de elevii
„cu ghiozdane” drept accesibile. Pentru cei
„fără ghiozdane”, desigur, subiectele vor fi
părut dificile sau inabordabile. Un efort cu mult
mai mare li s-a solicitat profesorilor-evaluatori,
care, pentru a stabili nota finală, au avut de ve-
rificat şi de punctat câteva zeci de itemi, folo-
sindu-se desfăşurătoare cu mulţime de rubrici
împovărătoare.

Pe de altă parte, rezultatele înregistrate la
nivel naţional, precum şi în unele judeţe, licee
şi şcoli gimnaziale sunt considerate, nu fără în-
dreptăţire, „dezastruoase”. Dacă aplicăm curba
lui Gauss la problematica învăţământului, aşa
stau lucrurile pentru că e greu de explicat pro-
movabilitatea cuprinsa intre 0 şi 30 %. Ne
punem în chip natural o serie de întrebări, între
care şi aceasta: Adevărate sunt notele din cata-
loage sau cele de la simulări?

Simulările examenelor naţionale s-au în-
cheiat. Se vor fi terminat şi analizele sau co-
mentariile ce le-au urmat. Nu mai este vreme
doar de o aritmetică a nereuşitelor şi vinovăţii-
lor. Pentru ca rezultatele şcolare să fie altele,
este nevoie de muncă intensă, de profesiona-
lism, responsabilitate şi bunăvoinţă. A venit
timpul ca elevii să stea cât mai departe de trân-
dăvie şi lene, să fie stăpâniţi de dragostea de în-
văţătură, iar profesorii să fie profesori, şcoala –
şcoală, părinţii – părinţi.

Prof. Gh. ŢIGĂU
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Schimb de
experienţă cu

elevi din Turcia
n perioada 15-30 martie 2014, Şcoala
Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ a
fost gazda unor activităţi desfăşurate
în cadrul proiectului „Health Applica-
tions in Europe” (with the number:
2013-1-TR1-LEO01-50704), un pro-
iect Leonardo da Vinci desfăşurat pe

mai multe componente, în care este implicat
şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din
Piatra-Neamţ. 

Şcoala din Turcia, Manisa Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi, este o unitate de învă-
ţământ tehnic sanitar (din oraşul Manisa. Pe
parcursul celor două săptămâni, elevii ro-
mâni, împreună cu cei 13 elevi turci de clasa
a XI-a, însoţiţi de 3 cadre didactice, au des-
făşurat ore de nursing (tehnici de îngrijire a
bolnavului, demonstraţii practice), tehnici de
acordare a primului ajutor, dezbateri privind
sistemele de învăţământ sanitar din cele
două ţări, precum şi oportunităţile privind
angajarea pe piaţa muncii etc. De la Şcoala
Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ au fost di-
rect implicaţi 30 de elevi din anii I şi II, spe-
cialitatea asistent medical generalist şi anul
al III-lea, specialitatea asistent medical de
farmacie, sub coordonarea doamnelor asis-
tente Lăcrămioara Vicu, Silvia Luca şi Eu-

genia Ghiniţă, cadre didactice ale Şcolii
Postliceale Sanitare Piatra-Neamţ.

Dezbaterile dintre elevii celor două
şcoli au scos în evidenţă necesitatea şi im-
portanţa unui învăţământ sanitar centrat pe
nevoile cetăţenilor, care să prevină şi să vin-
dece afecţiunile societăţii actuale. 

În cadrul învăţământului liceal sanitar
din Turcia, care are o durată de patru ani, se
realizează foarte multe ore de aplicaţii prac-
tice, învăţământul clinic fiind considerat cel
mai important din curriculum şcolar de spe-
cialitate. 

Toate activităţile au fost de un real suc-
ces nu doar pentru faptul că este pentru
prima dată când unitatea noastră de învăţă-
mânt s-a implicat într-un astfel de proiect, ci
mai ales prin schimburile de experienţă între
cele două unităţi şcolare şi legăturile create
între elevii români şi turci. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

De la Machiavelli la Eliade
l O săptămână bogată
în evenimente culturale

ntervalul 10-12 aprilie 2014 a fost marcat
de evenimente ştiinţifice care au antrenat
personalităţi prestigioase din ţară şi stră-
inătate în domeniile istorie, teologie, dis-
cipline socio-umane etc. Este vorba de
două conferinţe internaţionale organizate
la Bucureşti, respectiv Iaşi şi una naţio-

nală desfăşurată la Galaţi.
1. Conferinţa Internaţională „THE EXER-

CISE OF POWER 500 YEARS AFTER THE
PRINCIPE WAS WRITTEN” desfăşurată în zi-
lele de 10 şi 11 aprilie 2014 la Bucureşti şi Si-
naia. 

Organizată de Universitatea Europei de
Sud – Est Lumina Bucureşti în parteneriat cu
Universitatea Bucureşti, sub patronajul Amba-
sadei Italiei la Bucureşti, conferinţa a avut drept
scop o nouă abordare, interdisciplinară, prin
prisma actualităţii, a politicii, statului şi guver-
nării, pornind de la opera lui Niccolo Machia-
velli. La manifestare au participat peste 120 de
persoane (cadre didactice universitare, cercetă-
tori, doctori în ştiinţe socio-umane, doctoranzi
etc.) din România, Italia, Bulgaria, Ungaria,
Turcia, Serbia, care au conferenţiat pe diverse
mari teme precum: arta Leadership-ului în po-
litică astăzi, politică şi putere, „Principele” şi
politicianul modern, cetăţenie politică şi ci-
vism, modele de putere în istoria Europei, pa-
triotism şi conştiinţă istorică, management şi
marketing în politică, Machiavelli şi machiave-
lismul, educaţie şi politică, politică şi religie,
simboluri şi manifestări ale puterii, modele de
conducere etc. 

Pentru Machiavelli, care continuă un stil al
gândirii lui Aristotel, politica înseamnă puterea
în sine ca depozitar al realităţii. Acesta este mo-
tivul pentru care ne întrebăm de ce machiave-
lismul nu se regăseşte în curricula sociologiei,
filosofiei sau politologiei. 

Din prezentările, dezbaterile şi analizele
realizate s-a ajuns
la concluzia că
machiavelismul şi
machiavelicul au
conturat profilurile
marilor conducă-
tori în decursul
timpului, fapt ce
explică anumite
atitudini în politica
mondială actuală. 

2. Conferinţa
I n t e r n a ţ i o n a l ă
„LOGOS UNI-
V E R S A L I T Y

MENTALITY EDUCATION NOVELTY FROM
THEORY TO INQUIRY IN SOCIAL SCIEN-
CES”, organizată de Centrul de Cercetări
Socio-umane Lumen la Iaşi, în perioada 10 -12
aprilie 2014, în parteneriat cu Research and
Consulting Company-SUA, Institutul de Studii
Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, Filiala Iaşi a Academiei Române, Uni-

versitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universi-
tatea „Petre Andrei” Iaşi a urmărit promovarea
excelenţei ştiinţifice în domeniul ştiinţelor so-
ciale printr-o abordare pluridisciplinară. 

Domeniile abordate au vizat teme din so-
ciologie, filosofie, antropologie, drept şi legi-
slaţie, metodologia cercetării ştiinţifice, istorie,
teologie, management şi ştiinţele educaţiei pre-

cum: Alternative
economice în for-
marea profesio-
nală a viitorilor
economişti, Spaţiul
public în oraşul
românesc contem-
poran, Sfântul Au-
gustin – un apo -
loget al iubirii,
Pluralism confe-
sional în Transil-
vania Habsbur-
 gică, Dinamica re-
surselor umane în

Ţara Dornelor, Lumea virtuală a jocurilor pe
calculator: realitate sau iluzie?, Ipostaze ale
naturalismului etc. Au participat cercetători şi
cadre didactice din România, Polonia, Turcia,
Republica Moldova, Federaţia Rusă, Slovacia,
Iran, Serbia, Macedonia, Spania, Republica
Cehă şi Malaiezia. 

3. Conferinţa Naţională „ISTORIE. SPIRI-
TUALITATE. CULTURĂ. DIALOG ŞI INTE-
RACTIVITATE”, desfăşurată la Galaţi în zilele
de 10 şi 11 aprilie 2014, sub patronajul Facul-
tăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos”, s-a aflat la cea
de a doua ediţie şi a urmărit abordările interdis-
ciplinare din următoarele domenii: Istorie, Şti-
inţe Sociale (Filosofie, Sociologie, Psihologie,
Logică), Teologie sau Didactica specialităţii. 

Dintre temele prezentate ne-au atras aten-
ţia: Comunitatea politică în viziunea lui Aristo-
tel, Logică şi dialectică la George Enescu,
Jocul lui Dumnezeu şi varietatea ironiei reli-
gioase în Evul Mediu, Moartea lui Stalin reflec-
tată de ziarul „Scânteia”, Reconstrucţia
cognitivă a conceptului de „sacru” la Mircea
Eliade, Toleranţa în viziunea lui John Locke,
Cuvântul care hrăneşte, Eficientizarea orelor
de Religie în învăţământul liceal prin utilizarea
instrumentelor TIC, Rolul disciplinelor socio-
umane în prevenirea şi combaterea devianţei
şcolare, Orientări teoretice şi metodologice în
sociologia emoţiilor etc.

Această manifestare a reunit deopotrivă
cadre didactice din învăţământul superior şi
preuniversitar, doctoranzi şi cercetători, care,
într-o atmosferă caldă, au încercat să găsească
punţi de legătură şi de abordare a noţiunilor
între cele două sisteme de învăţământ şi educa-
ţie. 

Toate cele trei manifestări de amploare s-au
caracterizat prin noutate, rigoare ştiinţifică, ori-
ginalitate şi intensitate fapt ce a determinat par-
ticiparea unui număr impresionant de specialişti
în domeniile amintite.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Î
I



Sărbătoarea revistei Apostolul

APOSTOLULPag. 10
Aprilie 2014

APOSTOLUL
AL CELOR CU HARUL

DE APOSTOLI
postolul nemţean, ca o Tribună, în
veşmântu-i publicistic, al celor ce, cu
har de Dascăli, s-au dăruit lui Homo
infantilis, trăieşte în aceste zile, aleasa
bucurie a lui Salve.

Şi un acelaşi Ave, spus cu oma-
giere, deloc strigată, ci simţită numai,
celor rămaşi lângă catedră, între

bănci, lângă acei muguri de umanitate, nu
cauzat de un, ,tabu” al evoluţiei ci ca ea să
zboare creator, pe mai departe.

O altfel de jertfire, lipsită de urare sau
columnă, a unor oameni pentru oameni, ei
renunţând la o maturitate socială, aducătoare
de mari privilegii, materiale sau de ierarhie.

Ei au rămas copii între copii şi tineri
între tineri, mereu luând şi reluând viaţa de
la Abecedar.

An după an se-ntorc la cei abia sosiţi,
plini de candoare şi fără informaţii, pe o pla-
netă ce dialoghează cu universul şi cu uimi-
toarea tehnică. Nu de la „Unu” înspre
nesfârşit, ci invers.

E o profesie ce pendulează, asemenea
experimentului Foucault, dar nu în întregime
ci numai într-un sens, nu ca un „du-te, vino
şi te du”, ci un „te du de adă şi retur”. O pen-
dulare între un început potenţial şi o răspun-
dere postumă.

Acestor Homo retro-futurus, le apar-
ţine şi Apostolul nemţean. O publicaţie di-
rect, ca pedagogică, dar infrastructurală şi
pluriculturală.

Un nou Cuvântul dăscălesc, din pe-
rioada interbelică, ce preţuia pe aceşti oa-
meni, tot timpul „tineri” şi mereu
„avangardişti”.

Apostolul primeşte azi, de la aceştia,
după un „an şcolar” îndelungat şi-ajuns la o
răscruce de „semestre”, un, ,premiu prin co-
roniţă din urări” şi răsplătit c-o „bursă” pe-
un timp nelimitat.

Noi toţi, ce-am fost s-au suntem dascăli,
încă, înconjuraţi de tineretul ce-şi poartă pe
spinare gentuţele-blazon, gândim cu pre-
ţuire, la un Apostol, devenit Apostol.

Gheorghe A. M. CIOBANU
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omentele de sărbătoare, uneori, se înveş-
mântează în multă culoare. Clipele de îm-
plinire întru spirit par să se înmulţească
odată cu trecerea anilor! Şi se configu-
rează cu tot mai multă vigoare! Pentru că
împlinirea întru spirit se zămisleşte din
lumină! Lumina răspândită prin cuvânt!
Lumina răspândită de cuvântul scris!

80 de ani înseamnă o viaţă! Şi 15 ani în-
seamnă o viaţă: o viaţă de adolescent abia ieşit
din copilărie! 80 de ani împlineşte astăzi revista
„Apostolul”! Şi tot astăzi, revista „Apostolul”
împlineşte 15 ani, în serie nouă! Sunt două vâr-
ste; două vârste care fac cât o viaţă! Sunt două
vârste care adună energie pentru zece vieţi, pen-
tru o sută de vieţi, pentru o mie de vieţi… Ener-
gia cuvântului care zideşte! Energia pe care ţi-o
dă cuvântul cel bun! Energia pe care ţi-o dă cu-
vântul ce deschide poarta înspre cunoaştere!

Şi iată cum, această binecuvântată zi de
martie aniversar, devine o zi importantă pentru
noi, cei care, în fiecare zi, deschidem porţile iu-
birii de carte pentru a putea pătrunde cât mai
mulţi în zona de lumină care este cunoaşterea.
Tot noi, ziditorii întru cuvânt, care creştem cu
fiecare generaţie de absolvenţi, marcăm astăzi,

28 martie 2014, un nou început; de fapt, o re-
luare cu repetiţie a lecţiei de drag de carte, a lec-
ţiei de iubire şi de lumină, o lecţie a omeniei şi
a visului îndrăzneţ! Efortul nostru de fiecare
clipă şi de fiecare zi este răsplătit de candoarea
unei priviri de copil şi de zâmbetul avântat al fie-
cărui adolescent. 

Mă adresez, cu acest prilej aniversar, Dum-

neavoastră, stimaţi oameni ai şcolii nemţene,
care trudiţi pentru înveşmântarea în lumină a cu-
vântului şi vă urez sănătate, putere de muncă şi
vă doresc să mergeţi pe drum de lumină! Să cre-
dem cu putere că împreună cu elevii noştri
putem să transformăm trecutul şi prezentul în
viitor!

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Neamţ îi felicită, la ceas aniversar al cuvântului
ziditor suflete, pe toţi oamenii şcolii nemţene
care, prin muncă neobosită, prin efort conjugat

şi printr-o mare dragoste faţă de copii, îşi aduc
contribuţia la creşterea prestigiului învăţămân-
tului românesc! 

În egală măsură, mă adresez, Dumneavoas-
tră, stimaţi truditori întru cuvânt scris, şi vă urez
să ţineţi trează sfătoşenia întru cuvânt! Să vă bu-
curaţi, deopotrivă, de continuarea unei tradiţii în
realizarea revistei „Apostolul” şi să vedeţi ieşind
de sub tipar ediţii fără număr pentru cadrele di-
dactice nemţene! Să sporiţi întru înţelepciunea
pe care ţi-o dă cuvântul tipărit şi să-i învăţaţi şi
pe alţii cum să sporească! 

Succesul să fie partea Dumneavoastră, sti-
maţi colegi truditori întru cuvânt!

Fie ca lumina cunoaşterii zămislită din cu-
vântul tipărit să călăuzească, mereu, paşii celor
care îi descoperă tainele şi să o aşeze temelie la
edificiul viitorului!

Revistei „Apostolul” şi Oamenilor săi, la
mulţi ani!

Tuturor, mult succes!

Prof. dr. Viorel STAN
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL

MESAJUL INSPECTORULUI
ŞCOLAR GENERAL 

AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR
JUDEŢEAN NEAMŢ

M

80 DE ANI ÎNSEAMNĂ O VIAŢĂ!
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l revista cadrelor didac-
tice din judeţul Neamţ a mar-
cat împlinirea a 80 de ani de
la apariţia primului număr şi
a 15 ani de la reeditare

n sala Teatrului de Joacă
de la Biblioteca „G. T.
Kirileanu”, vineri, 28
martie, mulţi dintre cei
care, de-a lungul anilor, s-
au învrednicit să fie ală-
turi de spiritul şi sufletul
învăţământului nemţean,

au găsit de cuviinţă să oma-
gieze, într-un cadru festiv, cei
80 de ani de la apariţia primului
număr (noiembrie 1934) şi cei
15 ani de la reeditare (martie
1999), a revistei cadrelor di-
dactice „Apostolul”, editată de
Sindicatul din Învăţământ şi
Cercetare Neamţ. La manifes-
tare au fost prezenţi reprezen-
tanţi ai Sindicatului Liber din
Învăţământ, ai Asociaţiei Învă-
ţătorilor Neamţ, cadre didac-
tice, oameni de cultură şi,

bineînţeles, membrii colectivu-
lui redacţional, în frunte cu jur-
nalistul Mircea Zaharia, care
şi-a asumat, din postura de re-
dactor şef, conducerea şedinţei
festive. Curios poate fi faptul
că instituţia diriguitoare a învă-
ţământului în teritoriul nem-
ţean, Inspectoratul Şcolar, nu a
avut nici un reprezentant, în
afară de directoarea Casei Cor-
pului Didactic, mărginindu-se
la a saluta adunarea printr-un
mesaj sosit tardiv pentru a mai
vedea lumina tiparului şi, evi-
dent, circumstanţial, protocolar
şi previzibil. Cum era şi firesc,
cu acest prilej a fost lansat şi
numărul omagial (anul XVI, nr.
164) al publicaţiei, pentru luna
martie, în care semnează cei
mai mulţi dintre colaboratorii
statornici. Mai mult, aşa cum
era de aşteptat, de altfel, au fost
oferite diplome de recunoştinţă
unor personalităţi care au con-
tribuit statornic şi pregnant la
existenta publicaţiei: Coralia-
Letiţia Bunghez, Monica Cris-

tea, Gheorghe Amaicei, Ştefan
Corneanu, Dumitru Rusu,
Gheorghe Ţigău, Constantin
Tomşa, Vasile Danci Moro-
şanu, Florin Moldovanu, Mihai
Emilian Mancaş. Un lucru nu
lipsit de importantă este şi fap-
tul că, tot acum, a fost lansată
şi ediţia a doua (evident, revă-
zută şi adăugită) a Bibliografiei
Revistei Apostolul (1934 –
1943 şi 1999 – 2014), întoc-
mită cu trudă şi acribie de Con-
stantin Tomşa. O lucrare
temeinică, asumată cu respon-
sabilitate şi pasiune, bine docu-
mentată şi ilustrată, de-a lungul
a trei sute de pagini ce reflectă
o istorie efectivă a unei publi-
caţii ce şi-a propus să fie mereu
alături de slujitorii catedrei. Cu
atât mai mult acum, când vre-
muri potrivnice schimbă radi-
cal dimensiunile actului
didactic. Care, ştim cu toţii, a
ajuns, ca multe altele din tara
aceasta... de izbelişte.

Ioan AMIRONOAIE

Dublă sărbătoare la „Apostolul”
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Mesajul D‐lui Culiţă Tărâţă
rins cu treburi grabnice ale gospodăririi
judeţului, Dl. Culiţă Tărâţă nu a putut da
curs invitaţiei oficiale de a participa la
dubla sărbătoare a revistei cadrelor di-
dactice din judeţul pe care-l păstoreşte.
A fost prezent însă Dl. Mihai Hanganu,
consilier personal pe probleme de asis-
tenţă socială al preşedintelui Consiliului

Judeţean Neamţ, Culiţă Tărâţă, în numele că-
ruia a felicitat Sindicatul Învăţământ şi Asocia-
ţia Învăţătorilor Neamţ pentru efortul de a
edita, împreună, în aceste vremuri aspre, o re-
vistă de o ţinută remarcabilă. Felicitările sale
şi urările de muncă rodnică şi longevivă au fost
adresate şi redacţiei, tuturor colaboratorilor, ca-
drelor didactice care îşi cinstesc şi îşi apără
demnitatea profesiei în paginile APOSTOLU-
LUI. În final, domnia sa ne-a dedicat un catren,
„executat” pe genunchi chiar în timpul desfă-
şurării ceremoniei. Versuri pe care le publicăm
cu bucurie, până acum nemaiprimind decât
flori şi înjurături în proză. (Red.)

La aniversare:
La mulţi ani, bătrâne Apostol!
Azi ai întinerit puţin,
Eşti mai sigur de al tău rol
Şi stăpân pe drag destin.

Mihai HANGANU
28 martie 2014
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Legende FOTO: Pag. 10: 1- Gabriel PLOSCĂ, Liviu RUSU; 2 – Mircea ZAHARIA, Gabriel
PLOSCĂ; 3 – Mihai HANGANU, George GRIGORICĂ, Virgil MITREA, Gheorghe AMAICEI,
Constantin Bostan, Adrian ALUI GHEORGHE, Mihai OBREJA; 4 – Niculina NIŢĂ, Lăcrămioara
SECARĂ, Viorel NICOLAU, Cristian LIVESCU (în picioare); 5 – Iosif COVASAN, Gheorghe
AMAICEI. Pag. 11: 6 – Mihai FLOROAIA, Dumitriţa VASILCA, Mircea ZAHARIA, Gabriel
PLOSCĂ, Liviu RUSU; 7 – Mihai Emilian Mancaş; 8 – Mihai FLOROAIA, Dumitriţa Vasilca; 9 –
Adrian ALUI GHEORGHE; 10 – Gheorghe BUNGHEZ. Pag. 12: 11 – Monica CRISTEA; 12 – Mihai
Emilian MANCAŞ, Alexandrina Camelia MANCAŞ, Coralia Letiţia BUNGHEZ, Gheorghe BUN-
GHEZ; 13 – Dumitriţa VASILCA, Mircea ZAHARIA, Gabriel PLOSCĂ;* 14 – Daniela CIURARU,
Viorel NICOLAU; 15 – Mihai HANGANU. Pag. 13: 16 – George GRIGORICĂ, Gheorghe AMAI-
CEI, Constantin BOSTAN, Adrian ALUI GHEORGHE; 17 – Lăcrămioara Secară, Liviu RUSU; 18
– Vasile SĂILĂ, Adrian ARMENCEA, Ioan POPESCU; 19 – Mihai AGAPE, Gheorghe ŢIGĂU; 20
– Mihai FLOROAIA, Dumitriţa VASILCA, Mircea ZAHARIA, Gabriel PLOSCĂ.
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APRILIE

aprilie 1888 – primul număr al Ziarului
Ecoul Romanului, publicaţie de orientare
democratică (1888; 1893-1894; 1900;
1925). 

■ aprilie 2010 –
Conta, revistă de li-
teratură & arte & ati-

tudini. Nr. 1 (ian.-mart.
2010), apare la Neamţ. Re-
dacţia: Adrian Alui Gheor-
ghe, director; Emil Nicolae
(redactor şef), Adrian G.
Romila, Nicolae Sava, Va-
sile Spiridon şi Raluca Şer-
ban-Naclad – redactori. 

■ 1/1944, n. – Florin Florescu, la Cândeşti,
Buzău, într-o familie de învăţători (d. 5. 12.
2009, Piatra-Neamţ). Licenţiat al Facultăţii de
Biologie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza
din Iaşi. A fost profesor la Piatra-Şoimului, Să-

vineşti, Războieni. Înte-
meietorul şi preşedintele
Sindicatului Liber al Lu-
crătorilor din Învăţământ
şi Cercetare Neamţ din
1990. Împreună cu Dumi-
triţa Vasilca, Lucian Cor-
neanu şi Mircea Zaharia, a
fondat seria nouă a revistei

noastre Apostolul (martie 1999) pe care a susţi-
nut-o permanent, aşa cum a făcut cu toţi acei care
i-au solicitat sprijinul.

■ 2/1938, n. Cătălin-
Florin Stupcanu, la Fi-
lioara, Agapia, Neamţ (d.
26. 09. 2000). Profesor,
ziarist, om de aleasă cul-
tură. Facultatea de Istorie,
Iaşi. A lucrat în învăţă-
mânt, în presă (ziarele
„Flacăra” şi „Ceahlăul”
din Piatra-Neamţ, „Stea-
gul Roşu”, din Bacău), a
fost director al Muzeului de Istorie din Neamţ.
Volumul „Zăpadă şi fum (scrieri de tinereţe)” a
apărut postum.

Rememorări nemţene

Aprilie 2014
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a un rebel, toată viaţa s-a
purtat îmbrăcat ţărăneşte, de-
osebindu-se de săteni doar
prin ceasul său de aur cu
patru capace, marca Schaf-
fhausen, fabricat în anul
1885, adăpostit în chimirul

lat, ornat cu ţinte de argint aurit, şi
prin cizmele cu tureatcă scurtă,
moale, aduse din Austria. 

Deşi în ţară nu existau institu-
ţionalizate prin lege forme de acti-
vitate culturală la sat, Constantin
Darius a pus bazele corului sătesc,
mai întâi în serviciul bisericii, apoi
cel laic, devenit celebru mai târziu,
prin anii 1933-36, şi bazele biblio-
tecii şcolare, bogate, cu cărţi legate
în pânză de in colorată în roş vene-
ţian, distruse (arse) de trupele so-
vietice în august 1944, când şi-au
cartiruit caii în şcoală şi au distrus
toate bunurile găsite, inclusiv por-
tretul cu autograf al lui Mihail Ko-
gălniceanu, numindu-l „burjui” şi
ciuruind obiectul cu focuri de pis-
tol automat, de faţă fiind învăţăto-
rul Ion Bordeianu, care îi ruga să
nu distrugă şcoala.

Moşia Dobreni trecuse din
proprietatea Castargiilor în mâinile
lui Leon Bogdan, os domnesc, cu
capul de bour pe hârtia de cores-
pondenţă, ginerele lui Mihail Ko-
gălniceanu. Soţia sa, doamna
Lucia Bogdan, a fost în perma-
nenţă, până la adânci bătrâneţe,
alături de şcoală şi de învăţători.
La stăruinţele lui Constantin Da-
rius şi ale Luciei Bogdan, Leon
Bogdan, prefect de Neamţ,senator
etc., a reuşit să dobândească fon-
duri pentru construirea celui mai
mare local sătesc de şcoală de până
atunci în judeţul Neamţ, inaugurat
în anul 1900, având patru săli de

clasă spaţioase, două cancelarii, un
hol impresionant, sală de mate-
riale, ateliere de tâmplărie şi ţesut,
cu războaie mecanice, locuinţă
pentru învăţător şi toate atenansele
necesare. Se afla pe locul actualu-
lui cămin cultural, al bibliotecii şi
grădiniţei, având în spate o curte
spaţioasă,plantată cu duzi imenşi,
şi în faţă, către şosea, o grădină de
flori. 

Se ajungea mai întâi pe cerda-

cul larg, urcând o scară de piatră,
cu şase trepte, căci temelia şcolii
era foarte înaltă. Apoi, printr-o uşă
dublă, monumentală, se intra în
holul principal. Construcţia era de-a
dreptul majestuoasă, atât de încă-
pătoare, încât, în teribilii ani ai
„Triunghiului morţii”, a fost folo-
sită ca spital militar permanent.

Ca omagiu adus Luciei Bog-
dan şi tatălui său, modernizator al
Moldovei străvechi, şcoala a căpă-
tat numele „Mihail Kogălniceanu”,
purtat cu cinste până în anul 1948,
când comuniştii l-au interzis. Şi in-
terzis a rămas până azi!

Începând din 1940, când s-a
inaugurat noua şcoală, cea din faţa
primăriei, s-a istalat în vechiul
local un cămin cultural despre care
vom scrie mai departe, numit „C.
D. Stahi”, întru cinstirea pictorului,
fiu al preotului din Dobreni şi Ne-
greşti.

Conducerea comunistă a satu-

lui a incendiat tâlhăreşte, noaptea,
vechea şi frumoasa şcoală, pentru
a face loc unor clădiri de care să-şi
lege numele. Treabă de neroni pig-
mei!

În 1940, când s-a dat în folo-
sinţă noul şi modernul local din
faţa primăriei, două dintre sălile de
clasă ale clădirii vechi, cele dins-
pre actuala şcoală generală, ridi-
cată pe temeliile casei mele
părinteşti, s-au reunit prin desfiin-

ţarea peretelui despărţitor; şi în
sala astfel creată încăpea toată po-
pulaţia adultă a satelor Dobreni,
Malu şi Căşăria, venită la serbările
căminului cultural central, „C. D.
Stahi”.

În anul 1900, după ce slujise
şcoala şi satul fără întrerupere din
anul 1869, institutorul Constantin
Darius a ieşit la pensie, lăsând în
urmă o reputaţie excelentă, de om
de cultură, constructor şi educator.
Despre el scrie cuvinte deosebite,
în cartea sa, Constantin Luchian.

Târziu, în vremea Marelui
Război, s-a retras dintre vii la fel
de discret cum a trăit şi a muncit
toată viaţa sa de adevărat intelec-
tual.

ZIDITORII
1900, nu a fost doar hotar între

secole pentru Dobreni, ci mult mai
mult, trecerea de la întemeiere la o

construcţie programată, amplă, de
tip haretian, a şcolii, factor de cul-
tură şi civilizaţie rurală. Potrivit lo-
zincii lirice „Satul colţişor de rai,//
Casa cuib de vesel trai”, învăţătorii
şcolii noi au contribuit la transfor-
marea instituţiei lor într-un real
focar de cultură, mai cu seamă
după încetarea primului Război
Mondial.

Absolvent al Şcolii Normale
„Vasile Lupu” din Iaşi, cea mai ga-
lonată instituţie de acest tip din
Moldova şi nu numai, institutorul
Gheorghe P. Cojocaru a condus, ca
director,şcoala vreme de treizeci
de ani, până în 1930, lăsând în
urmă o construcţie culturală unică
în peisajul rural nemţean.

Era fiu de sătean, trăgându-se
dintr-un neam de oieri bucovineni,
din Plosca bucovineană, acum în
Ucraina. Străbunul său, Vasile
Marcu, a fugit peste graniţă, din
Imperiul Austriac, pentru a scăpa
de cei şapte ani de cătănie obliga-
torie şi, cu o turmă de două mii de
oi, având pe oblâncul unui măgă-
ruş un cofăel cu galbeni imperiali,
a poposit în Dobreni la finele vea-
cului al optsprezecelea, cumpărând
de la boier, cu o sumă considera-
bilă, terenul necesar gospodărie
sale bogate. Aşa s-a cheltuit o parte
din banii de aur.

Ca toţi bucovinenii, neamuri
de răzeşi mândri şi harnici, Vasile
Marcu, vânzând turma, a devenit
curând cojocar cunoscut în judeţ,
ameliorând modelul de bundiţe
aflate şi acum în zestrea folclorică
a Dobrenilor şi a comunelor din
jur, cojocele mari, generoase, după
modelul bucovinean, dar înlocuind
„primul” de jder sau dihor, obişnuite
în Bucovina, cu primul brumăriu, de
miel, şi adăugând flori multicolore
şi fireturi pe partea din spate. Prin

DOBRENI – NEAMŢ,
CULTURĂ

ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT (II)
(1838 – 1948)
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2/1952 – n. Vladimir Tescanu (pseud. lui
Viorel Buruiană), la Tescani, Bacău; tatăl
său provine din Dobreni, Neamţ. Prof. de
limba franceză la Piatra-Neamţ; scriitor,
traducător. Facultatea de Litere, Bucureşti.
A frecventat Cena-

clurile conduse de Eugen
Simion şi Ov. S. Crohmăl-
niceanu. Debut în „Ate-
neu” (1985). Două
romane: „Palipsest”,
1988), „Negru şi roz”
(1997).. Membru al Aso-
ciaţiei Scriitorilor Profe-
sionişti din România.

■ 8/2008 a încetat din viaţă, la Piatra-
Neamţ, pictorul Dan Cepoi (n. 21 iunie 1949,
Târgu-Neamţ), absolvent al Facultăţii de Arte
Plastice din Iaşi (1971), prezenţă permanentă în

activitatea expoziţională din ţară (începând cu
expoziţia de debut, ca student, Iaşi, 1969) şi din
străinătate, multe dintre tablourile sale se regă-
sindu-se în colecţii de stat şi particulare din Ro-
mânia, Suedia, SUA, Spania, Franţa... A fost
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româ-
nia. Odihnească-se-n pace!

■ 9/1949 – n. Gheor-
ghe Diaconu – Gdia, la
Galda de Jos, Alba (d. 2008,
Piatra-Neamţ). Artist plas-
tic. Facultatea de Arte Plas-
tice, Iaşi. Membru al Filialei
Piatra-Neamţ a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România
(1991). Expoziţii personale:
Piatra-Neamţ, Rouane –
Franţa, Valencia şi Penis-

cola, Spania, Veneţia, Italia, Nazaret şi Ierusalim, Is-
rael, Sydnei, Australia. Premiul „George Apostu”,
la Saloanele Moldovei Bacău- Chişinău (1999).

Rememorări nemţene
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C.T.
(continuare în pag. 16)

rmare i s-a atribuit cognome-
nul de Cojocaru. Şi aşa a
rămas numele familiei, moş-
tenit de fiul său, Petru
(Lupu) Cojocaru, un bărbat
de rară frumuseţe, care se
purta cu plete lungi şi avea

ochi de un albastru splendid. Cei
zece copii ai săi s-au numit „a Lu-
pului”, cum i s-a zis şi învăţătoru-
lui Gheorghe cât era prunc. Pe
urmă, devenind „Domnu”, căci
acesta era numele generic al das-
călilor în Dobreni, doar fraţii şi su-
rorile au rămas la frumosul „a
Lupului”.

Înstărit şi inteligent, Lupu Co-
jocaru a înţeles de la Constantin
Darius că Gheorghiţă este un copil
deosebit şi, prin urmare, l-a trimis
la şcoala normală din Iaşi. Astfel a
devenit institutor Gheorghe P. Co-
jocaru, mai apoi ginere al lui Con-
stantin Darius. Şi astfel conducerea
şcolii şi a treburilor culturale din

Dobreni a rămas în familia Dărie-
nilor, el constituind a patra genera-
ţie de dascăli.

Cât timp a condus, ca director,

şcoala din Dobreni, s-a dovedit un
adept al principiilor haretiene, îm-
binând activitatea de învăţător cu
cea de luminător al satelor. Prin
exemplul personal, cu persuasiune
şi beneficiind de o autoritate mo-
rală necontestată, i-a învăţat pe
consăteni să crească animale de
rasă, după sloganul „cu vitele
alungi sărăcia din casă”, să înteme-
ieze livezi, să frecventeze corul bi-
sericii şi, mai apoi, al

aşezămintelor culturale ce s-au
succedat începând cu anul 1928,

un ateneu popular transformat cu-
rând în căminul cultural „C.
Stahi”, renumit prin cor şi echipa
de dansuri populare, participante la

numeroase festivaluri naţionale de
folclor, mai întâi sub conducerea
sa. A răspuns cu competenţă la di-
ferite chestionare ale Ministerului
Instrucţiunii sau ale forurilor ştiin-
ţifice centrale. S-a integrat cu se-
riozitate în activitatea sociologului
D. Gusti, a întreprins primele săpă-
turi arheologice în Mătăhuia şi pe
Holm şi a studiat istoricul bisericii
din Măşcăteşti, trimiţând forurilor
competente copii ale inscripţiilor

slavone descoperite acolo.
După 1934, când, sub îndru-

marea directă a lui Victor Ioan
Popa, s-au pus bazele echipei să-
teşti de teatru, căminul cultural din
Dobreni a devenit centru metodic
naţional pentru instruirea directo-
rilor de aşezăminte culturale rurale
în fiecare vară.

După pensionarea învăţătoru-
lui Gheorghe Cojocaru, în anul
1930, conducerea şcolii a revenit
tânărului Neculai Mancaş, fiu de
răzăş din Traian – Zăneşti. Alături
de acesta şi împreună cu el, având
un sprijin calificat şi permanent
din partea preotului Constantin
Cojocaru, absolvent de teologie de
la Cernăuţi, un intelectual de mare
calibru, şi cu colaborarea perma-
nentă a celorlalţi învăţători – Teo-
dora Cojocaru, Mărioara Mancaş,
Ion Bordeianu, Elisabeta Grădi-
nescu (Betty), Mihai Cojocaru,
Cornelia Ioil, Gheorghe (Mica) Po-
pescu, Valerica Popescu, Mihai

Avădanei, Nicolae Avădanei, Con-
stantin Lămătic şi alţii – au făcut
din şcoala şi căminul cultural din
Dobreni, repere judeţene şi nu nu -
mai. Sub directa lor veghere, s-au
ridicat din sat familii întregi de in-
telectuali: Avădanei, Grădinescu,
Mihuţ, Cozmescu, Savin, Lămătic,
Popescu şi altele, din care s-au re-
crutat artişti plastici, actori, ofiţeri,
ingineri, medici, învăţători, profe-
sori, profesori universitari, nume-
roşi oameni de cultură şi artă.

Continuând cercetările arheo-
logice începute de tatăl său, învă-
ţătorul erou Mihai Cojocaru a avut
un merit deosebit în descoperirea
celebrei „Hora de la Frumuşica”,
pe Holmul Bodeştilor. El a purtat
o corespondenţă de specialitate cu
eminentul istoric, Academicianul
Nicolae Iorga.

Războiul şi regimul comunist
instaurat după acest cumplit măcel
mondial au creat o altă etapă isto-
rică. Unii dintre învăţători au
murit: Mihai Cojocaru, căzut eroic
la Mândra – Călăraşi, Mărioara
Mancaş, Neculai Avădanei, asasi-
nat în temniţa Aiud, Ion Borde-
ianu. Alţii (Constantin Cojocaru,
Teodora Cojocaru, Neculai Man-
caş) au fost alungaţi din sat de
către autorităţile comuniste.

Aşa au slujit, de-a lungul a
mai mult de un secol, cinci gene-
raţii de dascăli: Dărienii, Cojocă-
renii şi colegii lor din Dobreni,
cărora le-a urmat, în a şasea gene-
raţie, Ionel Darius. 

Din a şasea generaţie face
parte şi cel care semnează aceste
rânduri, slujitor al şcolii la Bicaz şi
Piatra-Neamţ, tot din neamul Dă-
rienilor, dascăli devotaţi satului lor
şi şcolii româneşti.

Mihai Emilian MANCAŞ
Iulie 2013, Nevers, Franţa
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etruş Andrei, originar din satul Bărc, Co-
muna Bahna, Judeţul Neamţ, a absolvit
Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ,
apoi Facultatea de Limba şi Literatura
Română a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, a predat pe parcursul în-
tregii cariere didactice la Liceul din Pu-

ieşti, Judeţul Vaslui. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, autor al mai multor
cărţi de versuri şi un asiduu colaborator al re-
vistelor de cultură.

Cartea de acum – „Într-un crâng de neui-
tări” – este un consistent volum de versuri,
compartimentat tematic în două părţi („Noianul
unei conştiinţe” şi „Rugăciunea inimii”), pre-
cedate de o tabletă intitulată sugestiv „Spove-
danie”, în care sunt narate „întâmplări
năprasnice” din copilărie, cărora le-a supravie-
ţuit, constatând acum, la senectute, că acestea
l-au convins că „există un Dumnezeu deasupra
noastră”. De altfel, poezia sa este a omului
ajuns în acest moment al vieţii, împăcat cu des-
tinul, e de părere că a „adunat fărâme”, dar e
convins că va beneficia de iertarea divină, de-
oarece aceasta i-a pus „miere-n cuvinte”, deter-
minându-l să devină „comoară de iubire”
Scopul declarat al poetului este de-a „prinde-n
vers a omului splendoare”,, ceea ce i-a şi reuşit.
Nostalgia sa se naşte din varii motive: evocarea
mamei („cu privirea întristată, / Gândurile-ţi
spun că nu mai poţi / Să mai vezi acum, ca al-
tădată, / Lângă tine iar copiii toţi”); apropierea
de vârsta a treia: („Dintr-odată-mi văd grădina
goală, / Păsările toate stau să plece / Şi mă uit
cum viaţa-ntreagă trece / Şi-mi culege visele în
poală.”). Şi totuşi, nu se lasă copleşit, nu dis-
peră, nota optimistă rămâne dominanta, iscată
din convingerea „Că viaţa merită din plin
trăită”, că „dragostea e singura avere”, având o
încredere de nezdruncinat în mântuire. 

Poezia din acest volum, născută din dure-
rea sufletului, se vrea „un templu de cuvinte”,
convins că avuţia lui este „fărâma de credinţă”;
o poezie de povăţuire a aproapelui, de învăţă-
tură pentru acesta, având ca scop şi aducerea
celui „rătăcit” pe calea cea dreaptă a credinţei
în Dumnezeu. În acest sens, îi atrage atenţia că
doar două sunt valorile cele mai importante în
viaţa omului: „PRIETENIA – ntâi şi-apoi IU-
BIREA” (subl. autorului) („Ce-alegi să fii...”).
Mai mult, îşi mustră semenii necredincioşi şi-i
îndeamnă spre credinţă – singura cale spre
mântuire: „Nu da drumu-n voie la ispite, / Nu

încinge patimile stinse / Şi în inimile prea cu-
rând cernite / Vor fi toate candelele-aprinse.”
(„Certarea celui puternic”)

Se detaşează, în mod deosebit, poezia de
iubire, acest sentiment fiind văzut prin prisma
insului ajuns la senectute, o poezie plină de sin-
ceritate, convingătoare: „Cam pe când ne-am
cunoscut, / Tu mi-ai dat, cu împrumut, / Un
ameţitor sărut. // […] Ne-ntrecută-ntre femei, /
Rază vie-n ochii mei, / Vino înapoi să-l iei.”
(„Idilă”) Reţine atenţia, în mod deosebit, poe-
mul închinat femeii, pe care o adoră, chiar dacă
unii o consideră „un ghem de contradicţii” sau,
poate, tocmai de aceea („Imn femeii”).

Pe tot parcursul cărţii, cititorul poate con-
stata că poetul are o ştiinţă aparte a versificaţiei,
ca tehnică, dar şi în folosirea inedită a tropilor
(„Vremea însăşi tremură de frig / Şi îşi suflă-n
pumnii îngheţaţi” sau „N-are iadu-n el atâta foc
/ Să dezgheţe inima din noi”); întâlneşte poeme
născute din fapte aparent minore, nesemnifica-
tive, ce stârnesc în sufletul autorului nostalgii
(„Acord final”) sau coşmaruri („Aflat pe
mare”). 

Poetul îşi toarnă versurile într-o multitudine
de forme prozodice, de la versul în stil popular,
la versul clasic de 16-17 silabe, de la poezia
obişnuită la poezia cu formă fixă (sonet, gazel,
rondel, glosă ş. a.). Reţin atenţia versurile de
sorginte populară, autorul stăpânind bine prozo-
dia acesteia şi, mai ales, ştie pe ce mizează. El
chiar motivează de ce nu scrie „în dulcele stil
nou”: „Eu scriu, chiar de nu am ecou, / Mereu
în dulcele stil nou / Şi-al lor demers mă lasă rece
/ Că nu trec eu, ci moda trece / Oricât ar fi ea
de... modernă / Doar Poezia e eternă.”. Mai are
o convingere în privinţa poeziei pe care o scrie:
„Şi logodit pe veci cu poezia, / Voi vieţui în ar-
monii depline.” 

Petruş Andrei scrie şi o poezie cu tematică
socială, calmă („Bătrânii”), constatativă a vieţii

noastre cotidiene, fără asperităţi şi fără a con-
damna pe cei vinovaţi. Dimpotrivă, pe cei bo-
gaţi el îi compătimeşte, fiindcă nu au înţeles că
„temeiul vieţii nu e avuţia”, ci „«fântâna şi iz-
vorul » de credinţă” („Bogatule”). Dar, uneori,
această stare a lucrurilor îl aduce pe autor în pra-
gul disperării: „de-mi plouă, de-o vreme,- ntruna
/ Şi sunt atât de otrăvit / Nu-i, că, în nori s-as-
cunde luna / Ci că aici nu-i de trăit.” („Dorinţa”)
Trimiteri la realitatea din imediata noastră apro-
piere sunt prezent şi în partea a doua a cărţii
(când totu-i / o scamatorie / dăm masterate-n /
actorie”). Şi de această dată, pentru îndreptarea
lucrurilor, apelează tot la Dumnezeire („Sunt
alţii care-Ţi merită mânia / Şi astăzi sunt destui
în România, / Pe ei, Tu, Doamne, aspru-i pedep-
seşte.”) şi la respectarea „sfintelor porunci”.

În partea a doua – „Rugăciunea inimii” – se
deschide, pornind de la zicerea Ecleziastului, cu
un poem în 12 capitole, demonstrând încă o
dată, cu mijloacele poeziei şi apelând la zestrea
noastră paremiologică, adevărul / adevărurile zi-
cerilor biblice, concluzionând cu preceptele
ştiute de om: „Nimic nou sub soare”; Bucuria
vieţii / E vânat de aer”; „Chef şi nebunie / Tot
deşărtăciune”; „Viaţa-i suferinţă”; „Floarea ti-
nereţii / Prea mult timp nu ţine”; „Ura şi iubirea
/ E deşărtăciune”; „Grasul şi săracul / Au aceeaşi
soartă”; „Be-ţi în tihnă vinul / Niciodată min-
tea”; „Vântul, dacă-l semeni, /Îl culegi furtună”;
„Clipa-i trecătoare / Şi deşertăciune”. În final,
un nou îndemn: „Şi smerit trăieşte”. Tot aici, în
a doua parte a cărţii, aproape fiecare poezie con-
ţine un îndemn la credinţă. Amintim, în mod de-
osebit, poezia „Icoana din suflet” – un imn
închinat Sfintei Fecioare Maria, poezie care
duce cu gândul la Mihai Eminescu („Rugă-
ciune”) De altfel, se poate observa că autorul a
„ucenicit” la maeştrii poeziei româneşti, precum
Eminescu şi Blaga („Sfintele daruri”).

Poate o lectură finală, mai atentă a tuturor
textelor, ar fi dus la evitarea câtorva neglijenţe
(v. dezacord din versurile: „Pildele sunt bune /
Că ne dă povaţă”, p. 167) sau repetarea unor
versuri, chiar dacă sunt inedite şi interesante,
precum „mierea-n trestii de cuvânt (v. p. 87, 94,
224) ş. a.

Cartea lui Petruş Andrei este o încununarea
operei poetice de până acum, a celui care adună
„un noian” de „învăţături şi credinţe”, dintre
toate, cea în Dumnezeu fiind la baza întregii sale
existenţe şi, inclusiv a acestei cărţi.

Constantin TOMŞA
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10/1881 – apare primul număr al Revistei
Asachi, ştiinţifică, literară, redactată şi
editată, lunar, la Piatra-Neamţ, (până la
10. 02. 1885), cu întreruperi. Revista a
l u a t
n a ş -
t e r e

din iniţiativa
unui grup de
intelectuali,
c o n s t i t u i t
într-un comi-
tet de redac-
ţie alcătuit
din: dr. D.
Cantemir, C.

Hogaş (de la nr. 2), I. Negre, Victor Dogariu şi
V. C. Buţureanu. Au publicat versuri: Gr. N.
Lazu, Calistrat Hogaş, Isidor P. Eşanu, G. Boteanu;
cu proză şi articole de critică: Calistrat Hogaş,
D. Cantemir; V. C. Buţureanu semnează arti-

cole pe teme ştiinţifice; I.
Mironescu, articole refe-
ritoare la învăţământ. 

■ 14/1935 – n. Du-
mitru Bostan, la Şipote,
Bacău. Artist plastic. Fa-
cultatea de Chimie din
Iaşi. A lucrat ca inginer pe
Platforma industrială de

la Săvineşti. A studiat cu pictorul Ştefan Hotnog
şi cu sculptorul Pompiliu Clement. Debutează
cu desene umoristice la revistele studenţeşti din
Iaşi, 1961. La sugestia lui Marin Sorescu, des-
chide mai multe expoziţii personale de carica-
tură la Palatul Culturii din Iaşi. Participă la
expoziţii de grup la Piatra-Neamţ, Iaşi, Bucu-
reşti. Personale: Lost Art Gallery, New York. 

■ 19/1848 – n. Dimitrie Cantemir, la Roz-
nov, Neamţ (d. 4. 03. 1896, Piatra-Neamţ),
medic. Facultatea de Medicină a Universităţii
din Torino. Revine în ţară (1969) cu titlul de
doctor în medicină şi chirurgie şi, la 21 de ani,
va fi numit medic şef al Spitalului din Piatra-
Neamţ. Alături de Calistrat Hogaş, Lascăr
Radu, Victor Dogariu, V. Buţureanu, Ion Negre,
M. Adamescu, pune bazele Societăţii Literare -

P
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Rememorări nemţene

(urmare din pag. 15)

n

„UN NOIAN”
DE „ÎNVĂŢĂTURI

ŞI CREDINŢE”

Note de lector

Cărţile profesorilor noştri
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tiinţifice „Asachi” (1880), şi ale revistei
omonime (1881). A pus bazele (1878) şi
a modernizat Băile Bălţăteşti (1881 –
1884). Membru corespondent şi titular al
„Société d’Hidrologie Medicale”, Paris. 

■ 19/1914 – n. Gheorghe Iacomi, la
Piatra-Neamţ (d.

18. 10. 1991), medic. dr.,
publicist. Facultatea de
Medicină din Cluj / Bu-
cureşti, absolvită cu
„magna cum laude”. Nu-
meroase articole şi studii
de specialitate. Autentic
iubitor al muntelui, autor
al lucrărilor: „Ghidul
Ceahlăului”, „Harta turis-

tică a Cehlăului”, „Ceahlăul în spiritualitatea
românească”, „Din trecutul vieţii monahale şi
creştineşti în zona Ceahlăului” ş. a. O asociaţie
de turism din Piatra-Neamţ îi poartă numele şi
îi face cunoscută opera şi activitatea. 

■ 21/1874 – a apărut primul număr. al Revis-
tei Corespondenţa Provincială, Piatra- Neamţ,
săptămânal, format tabloid (21. 04. 1874 – 8. 08.
1866; 7. 08. 1877 – 3. 12. 1888; sept. 1896 – 25.
05. 1899; ian. – 4. 02. 1901), proprietar şi redactor,
Constantin V. Andrieş (1835-1912), om politic,
primar şi director de prefectură. Începând cu 18
noiembrie 1879, revista apare cu subtitlul „Ziar

social, economic, comercial, ştiinţific şi literar”.
Scopul ...de a informa cititorii cu cronica eveni-
mentelor locale, naţionale şi internaţionale; cu
ştiri şi fapte diverse; de a sprijini viaţa culturală
şi prosperitatea judeţului
Neamţ, prin dezvoltarea
industriilor şi a comerţu-
lui”. Aici a debutat Calis-
trat Hogaş cu Legenda
lăcrămioarei (5/1874), iar
apoi, îşi anunţa transferul
la Alexandria (Adio). Co-
laboratori: Grigore N.
Lazu, avocat profesorul
Grigore-Radu Melidon
din Roman.

Aprilie 2014

Rememorări nemţene

Ş

(continuare în pag. 18)

red că puţini ştiu că la Piatra-
Neamţ, înainte de 1944 apă-
rea un ziar judeţean,
săptămânal, care purta nu-
mele de Ceahlăul. A fost în-
fiinţat în 1942 şi director a
fost Mihail Avadanei. O co-
lecţie, din păcate incom-

pletă, a acestei publicaţii se află la
Biblioteca judeţeană G. T. Kiri-
leanu. Era un ziar subordonat si-
tuaţiei politice din timpul dictaturii
antonesciene, reflectând apologe-
tic situaţia de pe front şi din ţară.
Ziarul este plin de chipurile regelui
Mihai, al reginei mamă Elena şi a
mareşalului Ion Antonescu. Dar cu
toate greutăţile impuse de război,
în ţară viaţa civilă se desfăşura
normal. Aşa o prezenta ziarul, aşa
o trăiau şi cei care nu erau impli-
caţi direct în război, familiile care
nu aveau copii, soţi sau rude pe
front sau cei care nu cunoscuseră
blestemele războiului. De fapt erau
două Românii, una militară, cu
problemele ei, şi una civilă cu viaţă
activă. 

Din tematica articolelor, destul
de diversă, situaţia economică, a
credinţei, a pensionarilor, viaţa
sportivă etc., am ales pe cea cultu-
rală, bine reprezentată:. activitatea
căminelor culturale, a societăţilor
de cultură, a şcolilor. Actorii aces-
tor activităţi erau cu precădere ca-
drele didactice, învăţătorii la sate,
profesorii în urbea capitală de
judeţ.

În septembrie 1943 ziarul are
un amplu articol despre deschide-
rea şcolilor cu o fotografie a Liceu-
lui „Petru Rareş”. Era luna şi anul
când şi eu am intrat pe porţile aces-
tei şcoli râvnite de orice copil dor-
nic de învăţătură, după ce în luna
august susţinusem examenul de
admitere la cinci probe: limba ro-
mână şi matematică –scris; reci-
tare, povestire şi istorie – oral. 

A. A. Rotundu, directorul Li-
ceului „Petru Rareş”, publică un
amplu articol: 24 Ianuarie 1859: o
mustrare şi un îndemn. Mustrarea
este că în acel timp românii nu

erau destul de uniţi ca în 1859, din
care cauză am pierdut teritorii din
trupul ţării supărându-l pe Dumne-
zeu. El (Dumnezeu, n.ns.)însă,
care iartă, ne-a arătat şi calea de
ispăşire, de vindecare. Ne-a trimis
în fruntea ţării pe Regele cu nume
predestinat, Mihai; ne-a trimis pe
oşteanul neînfricat şi meşter la
toate, Mareşalul Ion Antonescu;
ne-a îndemnat să păşim alături de
cea mai puternică armată, oastea
germană. (Care a fost cea mai pu-
ternică, ştiţi dumneavoastră; nu-i
cazul să vă spun eu).

Ceahlăul din 24 octombrie,
1943, duminică, îi informa pe
nemţeni despre inaugurarea teatru-
lui comunal din Piatra-N. Contri-
buţie importantă la realizarea

acestui obiectiv având domnul
G.V. Măcărescu.

Duminică 6 iunie 1843, grupul
de scriitori ardeleni refugiaţi, de
pe lângă gazeta „Ardealul”, au or-
ganizat o şezătoare la Piatra-
Neamţ, în cadrul Căminului
Cultural judeţean „Ion Creangă”.

Eu, făcând parte din breasla
cadrelor didactice, am urmărit,
desigur în articol, prezenţa celor
din aceeaşi tagmă cu mine. Con-
semnez pe unii din cei mai cunos-
cuţi în urbea noastră. Victor
Andrei, preşedintele Căm.şinuluiţ
Cult.şuralţ orăşenesc „V. Conta”,
A. A. Rotundu, preşedintele Con-
siliului interşcolar, d-na Eug. P. Po-
povici, preşedinta Crucii Roşii şi
V. Ţăranu, preşedintele Asociaţiei
prof.şesorilorţ secundari… S-au
citit poezii patriotice, a fost elogiat
Octavian Goga, s-au ţinut cuvân-
tări (Patetice, observ eu). Unul din
cuvântători fiind şi Leon Mrejeriu,
personalitate de seamă a învăţă-
mântului nemţean. Acelaşi ziar îmi
aduce în memorie pe unii din învă-

ţătorii uceniciei mele la Şcoala Pri-
mară din Slobozia: Gheorghe
Ceauşu, Neculai Hanganu, Dumi-
tru Dănăilă, Ermil Niţu, pe preoţii
I. Mârcă şi V. Cozma (şi pe fru-
moasele lor cucoane preotese sau
învăţătoare). Din Roznov aş aminti
pe doctorul Bălteanu care m-a ope-
rat de anghină şi pe Ana Orza, de
baştină din satul Traian, ajunsă în-
văţătoare cu gr., I, după ce a zis
unui inspector care se ocupa de co-
piii orfani, că vrea să se facă
doamnă. Omagiile mele pentru ea
sunt şi fiindcă m-a pregătit o vară
întreagă în vederea susţinerii exa-
menului de admitere la liceu. 

Satisfacţii spirituale mi-a adus
lecturarea unor poezii scrise de
profesori sau învăţători ale căror

drumuri sau întretăiat cu ale mele.
De remarcat şi apreciat că poemele
lor nu erau subordonate „cerinţe-
lor” timpului. Este prezentă cu
poezii în paginile Ceahlăului de
altă dată eleva Chiribău C. Vero-
nica, clasa a VIII-a, (Era ultima
clasă de liceu, cum este a XII-a
acum), alias doamna Veronica Mi-
hăilescu, fostă profesoară de la Li-
ceul din Bicaz, inspectoare la I.Ş.J.
Neamţ şi pensionara cu acelaşi
nume din Piatra-Neamţ. Din cele
trei sau patru citite, redau strofa a
II-a dintr-o frumoasă poezie de
dragoste, a neliniştilor anilor ado-
lescentini, intitulată Şi povestea
asta-ncepe: 

Iar întind spre ceruri mâna,
cer şi nu ştiu ce anume./Către
steaua-mi căzătoare dorurile mi le
urc,/Sună depărtarea-n tâmplă şi-n
adânc de piept răspunde,/Firul în-
curcatei zodii în zădar cerc să-l
descurc.

În paginile Ceahlăului a scris
şi învăţătorul Mihai Nechita, cu-
noscut mai mult sub pseudonimul

Nichita Bistriceanu şi ca redactor la
mai multe ziare. A fost pe front
până la Cotul Donului, scăpând din
încercuire strecurându-se printre li-
niile inamicului. De la el ne-a
rămas un interesant jurnal de răz-
boi. Printre alte poezii, este prezent
cu Sonet de toamnă, versuri care-i
developează caracterul melancolic
al firii.

Te-ai îndurat – o, Doamne! –
astăzi încă

Şi n-ai mai pus şi ploaia în fe-
reastră

Adaos la tristeţea mea adâncă.
Iată şi două strofe din poezia

„Oraşul” închinată urbei de la poa-
lele muntelui Pietricica, semnată
Lucian Mircea. pseudonimul renu-
mitului profesor de matematică
Constantin Borş, apărută şi în vo-
lumul „Tristul destin”, după cum se
subliniază la subsol.

Brazi înalţi, pe gânduri, până-n
ogrăzi coboară.

Ori ispitiţi să-şi vadă în apae
nostalgia

Îşi încâlcesc prin pietre, cu no-
duri, ca o sfoară

Şi-şi spânzură de maluri, în ră-
dăcini, vecia. 
………………………………………

Ajuns pe Valea-Viei odată cu
castanii, 

Cu casele tăcute prind spre
ţintirim,

Speriat de-atâta moarte oraşu-şi
urcă anii

Şi leagă-n soare dealul cu
brâie de chilim.

Un alt profesor de renume care
este prezent cu poezii (Elegie-
toamna şi Paşti) în paginile vechiu-
lui Ceahlăul este Haralambie
Mihailescu. De asemenea au mai
publicat învăţătorii Valeriu Stup-
canu, tatăl ziaristului Cătălin Stup-
canu şi Teofan Macovei, model nu
numai de învăţător ci şi de intelec-
tual. Cu ambii am colaborat cât am
lucrat la ziarul Flacăra şi articolele
dumnealor treceau dincolo de inte-
resele politice, erau pentru oameni.

Emil BUCUREŞTEANU

Cadrele didactice
şi ziarul „Ceahlăul”

C
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Ultima oră la Roman

Aprilie 2014

23/1949 – n.
Gheor ghe Dumi-
troaia, la Drăgu-
şeni, Suceava,
arheolog, cercetă-
tor, dr. în istorie.
Facultatea de Isto-

rie, Iaşi. Director al Com-
plexului Muzeal din
Neamţ (din 1993). Iniţia-
tor şi fondator al Centru-
lui Internaţional de
Cercetare a Culturii Cucuteni. Multe lucrări de
specialitate, în publicaţii de specialitate. La
mulţi ani, Domnule Doctor!

■ 24/1919, la Bucureşti, are loc prima

adunare a Asociaţiei Generale a Profesorilor
Secundari din România, la care a participat,
din Piatra-Neamţ, profesorul Panaite Criveţ.

■ 27. 04. 1949 – n. Irina-Brânduşa Iri-
mescu, la Piatra-Neamţ (d. 9. 06. 1970, Bucu-

reşti), poet, pictor, scul-
ptor. Studentă la Institutul
„Nicolae Grigorescu”,
Bucureşti, se remarcă din
primii ani ca un veritabil
talent. Postum, volumul
„Versuri” (1971), prefaţat
de Ana Blandiana. 

■ 29/1965 – n. Lu-

cian Tudorache, la Inde-
pendenţa, Galaţi. Acade-
mia de Artă „George
Enescu”. Membru UAP.
Profesor la Liceul de Artă
„Victor Brauner”, autor al
bustului poetului Mihai
Eminescu, amplasat, în
ianuarie anul acesta, în
faţa Bibliotecii „Gh. T.
Kirileanu” din Piatra-Neamţ. Expoziţii: Bacău,
Bistriţa, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Piatra-Neamţ,
Slănic Moldova, Veneţia, Torino, Bruxelles,
Biela – Italia. Lucrări monumentale: „Germi-
naţie”; „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, „Mihail Ko-
gălniceanu”, „Victor Brauner”, „Duhul apelor”
ş. a. Bursă UNESCO, la Centrul European din
Veneţia.

Rememorări nemţene
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(urmare din pag. 17)

Anul „Romanticilor” la concursul liceenilor romaşcani...
tmosferă incendiară ca pe stadion, o adevărată
dispută plină de frenezie a echipajelor dar şi a
galeriilor venite să le susţină, un juriu pus la
grea încercare la finele întrecerii, cam acestea
ar fi coordonatele celei de a VI-a ediţii a con-
cursului de cultură generală „De la Dragobete
la sărbătoarea Rusaliilor – Tradiţie şi legendă
la români”, organizat de Primăria Roman, la

care şi în acest an au participat sute de elevi de la li-
ceele şi şcolile din Roman, însoţiţi de cadre didactice,
aceasta fiind, practic, cea mai amplă manifestare în-
scrisă în programul săptămânii „Şcoala altfel” 2014. 

În cadrul concursului din acest an au evoluat
nouă echipaje ai căror membri au trebuit să răspundă
la 15 întrebări de cultură generală, podiumul la finele
întrecerii arătând astfel: Premiul I a revenit echipaju-
lui „Romanticii” de la Colegiul Naţional „Roman-
Vodă” cu un total de 150, maxim posibil, cei care au
reuşit acest succes fiind elevii Daria Pricope, Mădă-
lina Robu şi Viviana Mirică, prof. coordonator fiind
Anda Nacu; Premiul al II-lea a fost adjudecat de
„Adorabilii” de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”,
140 de puncte, echipaj coordonat de prof. Daniela
Prepeliţă, compus din elevii Andreea Asaftei, Carmen
Bogliş şi Sabina Iliuţă; Premiul III a fost obţinut de
echipajul „Decişii” de la Liceul cu Program Sportiv
– Adriana Botezatu, Iuliana Lăcrămioara Ciocan şi
Ancuţa Condurat – prof. coordonator Lidia Gârbea,
decizia în favoarea LPS-iştilor fiind acordată în urma
unui baraj la care au participat trei echipaje. De ase-
menea, la final a fost acordată o menţiune adjudecată
de „Exuberanţii” – Ion Iulian Ciobanu, Andrei Răz-
van Drăguşanu şi Geoerge Rareş Rotaru – reprezen-
tanţi ai Liceului Teologic Ortodox „Episcop
Melchisedec”, prof. Felicia Hopulele, membrii pri-
melor patru echipaje fiind recompensaţi cu premii în
bani şi mascote din pluş, premierea fiind făcută chiar
de către iniţiatorul acestui concurs, prof. Dan Lau-

renţiu Leoreanu, primarul municipiului Roman. E
perioada voastră, e o perioadă frumoasă pe care vă
sfătuiesc s-o trăiţi din plin deoarece acestea sunt clipe
unice, care nu se mai întorc, adolescenţa fiind cea
mai frumoasă perioadă din viaţa unui om. Sper să ne
întâlnim la acest concurs an de an, să fiţi din ce în ce
mai buni, că frumoşi şi îndrăzneţi sunteţi! Vă felicit
pe voi şi pe educatorii voştri cu încrederea că această
întrecere vine să ne îmbogăţească pe toţi şi să ne
unească în spiritul unei bune şi minunate înfăptuiri
de care avem cu toţii nevoie, a spus edilul Romanului
care şi de această dată a dovedit că este un adevărat
partener al tinerilor romaşcani implicaţi în astfel de
manifestări. 

Legat de concurs, pe lângă întrebările referitoare
la mitologia populară şi la această ediţie concurenţii
au primit şi întrebări despre urbea muşatină, concursul
vizând, în fond, teme precum Dragobetele, Mărţişo-
rul, cei 40 de mucenici, Buna Vestire, Floriile, Sfântul
Gheorghe, Paştele, Înălţarea Domnului şi Rusaliile,
dar şi date şi evenimente din istoria Romanului, răs-
punsurile concurenţilor fiind cântărite de un juriu for-
mat de data aceasta din cinci persoane, între acestea
numărându-se personalităţi marcante ale municipiului
precum Pr. Dr. Florin Aurel Ţuscanu sau cunoscutul
artist plastic, poet şi scriitor, Violeta Lăcătuşu.

În şcolile romaşcane se poartă „ECO”... 
echipă de romanvodişti formată

din Tudor Antonie, Alexandru
Chiriac, Raluca Costin, Rareş
Chelmuş, Mircea Panaite, Raluca
Scorţanu şi Narcisa Rusu, cu toţii
elevi în clasa a XI-a a Colegiului
Naţional „Roman Vodă”, au par-
ticipat în perioada 9-13 aprilie

2014 la cea de a IV-a ediţie a Festivalu-
lui Internaţional al Filmului Ecologist
„Pentru Sănătatea Pământului” – Eco-
Fest. În urma proiecţiilor care au avut
loc în perioada săptămânii „Şcoala alt-
fel” la Hotel Central Plazza şi a delibe-
rării juriului care a avut loc după Gala
finală derulată duminică, 13 aprilie, la
Sala Polivalentă a Municipiului Piatra
Neamţ, romaşcanii s-au ales cu unul din-
tre trofeele puse la bătaie de către orga-
nizatori. Ne-am prezentat cu un filmuleţ
numit <<Speranţa verde a vieţii>> pe
care l-am făcut în fugă la iniţiativa
doamnei profesoare de Biologie, Cris-
tina Gheorghiţă, prin care am dorit să
transmitem mesajul că încă mai putem
recupera din ceea ce am pierdut în ceea
ce priveşte sănătatea mediului în care

trăim, că tinerii, generaţia noastră şi cei
care vor veni după noi, îşi doresc şi
chiar au capacitatea de a genera şi de a
susţine transformările de care avem ne-
voie urgentă, a spus Tudor Antonie, unul
dintre cei şapte romanvodişti care au
contribuit la acest succes. Încă de la
prima sa ediţie, evenimentul îşi propune
să conştientizeze opinia publică cu pri-
vire la impactul problemelor legate de
mediu şi ecologie, municipalitatea
având deja o tradiţie bogată la Roman în
ceea ce priveşte sprijinirea campaniilor
naţionale şi locale de ecologizare şi con-
ştientizare asupra importanţei protecţiei
mediului înconjurător, conştientizarea
acestor probleme fiind avută în vedere
încă din clasele primului ciclu gimna-
zial. În acest sens, o pildă bună de urmat
este cea a micilor apărători ai naturii de
la Colegiul Tehnic „Danubiana”,
membri ai Clubului Impact „Step by
step” şi ai Cercului de biologie „Green
Eco”, coordonaţi de profesoarele Lumi-
niţa Pandelea, Maricica Buzdugan şi
Cristina Păun, care, împreună cu pri-
chindeii clasei pregătitoare coordonaţi

de învăţătoarea Ana Maria Stancu, de la
Şcoala gimnazială „Vasile Alecsandri”
au fost parteneri în cadrul proiectului
„Protecţia mediului – responsabilitatea
tuturor”, desfăşurat în perioada Săptă-
mânii Altfel. Aceştia s-au întâlnit şi au
lucrat împreună materiale de promovare
a protecţiei mediului, descoperind îm-
preună bucuria jocului, importanţa lu-
crului în echipă, ocazie cu care au
deprins câteva abilităţi practice de îngri-
jire a plantelor, dovedind, astfel, că vâr-
sta nu contează atunci când vrei să-ţi
asumi responsabilitatea protejării me-
diului. 

Nici preşcolarii de la Grădiniţa cu
program prelungit nr. 1, structură a Şco-
lii gimnaziale „Mihai Eminescu” din
Roman nu s-au lăsat mai prejos, fiind la
început de primăvară protagoniştii pro-
iectului educaţional „Un mediu ambiant
sănătos – o viaţă mai bună!”, al cărui
scop a fost educarea preşcolarilor pentru
protejarea naturii. Proiectul s-a desfăşu-
rat pe trei secţiuni la care au avut acces
preşcolari, elevi din învăţământul primar
dar şi cadre didactice, această primă edi-

ţie reunind lucrări de artă plastică, poezii
şi poveşti cu mesaj ecologic semnate de
circa 100 de copii şi de peste 70 de cadre
didactice din mai multe judeţe ale ţării,
cea mai mare parte a lucrărilor prezen-

tate făcând în prezent obiectul unei ex-
poziţii care împodobeşte holul grădiniţei
romaşcane care a iniţiat acest proiect. 
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Europa din cancelarie... 
ste tenace, are un spirit tânăr care poate copleşi
o cancelarie plină cu dascăli debutanţi, ener-
gică şi severă, însă blândă şi mereu poziţionată
pe o relaţie de prietenie sinceră cu ucenicii săi
într-ale Matematicii, este profesorul romaşcan
care a ieşit primul în Europa, cu ani mulţi în
urmă, pentru a aduce un aer modern şi în can-
celariile de-acasă, a adus evenimente şi oameni

mari în urbea muşatină tot în numele unui act educa-
ţional modern, mai într-o expresie este tipul de pro-
fesor de care nu-ţi vine să te desparţi nici după ce te-ai
săturat de plâns pe acordurile imnului „Gaudeamus”,
tocmai pentru că vine să umple un gol care este, din
păcate, prea adânc, încă, în sistemul răsreformat, cică,
al educaţiei din eterna şi pretins fascinanta noastră pa-
trie... Cu oarece ore, aproape numărate, până la clo-
poţelul de adio care va aduce în curând şi roadele unei
cariere de excepţie, profesorul Adriana Petrovici de
la Liceul tehnologic „Vasile Sav” Roman încă nu a
obosit şi încă mai ia în piept meterezele cunoaşterii,
departe, pe bătrânul continent, pentru a se întoarce
printre cei asemeni ei cu o rază nouă şi proaspătă de
lumină, în peregrinările sale de-acum de semănător
întru binele de obşte al mai tinerilor colegi de cance-
larie şi, mai ales, al elevilor, al tinerilor dispuşi mereu
s-o urmeze ca mentor şi ca OM. Ultima dată, recent

chiar, pe la cumpăna lui aprilie, s-a întors din Italia,
unde s-a desfăşurat cursul de formare „TACCLE”

(Crearea propriului
conţinut de e-learning
în învăţământul şcolar
şi în educaţia adulţilor –
Creating your own e-
learning content in
school education and
adult education) organi-
zat de Ministerul Edu-
caţie pentru
Comunitatea Flamandă
– „GO! Onderwijs van
de Vlaamse Gemeens-
chap Internationalisa-
tion” Belgia, în
colaborare cu Asociaţia

Training2000 şi L.I.T.I.S. „E. Mattei” din oraşul Ur-
bino. A fost singurul dascăl din România, reprezen-
tând şcoala la care predă în prezent, Asociaţia
„Formare STUDIA” din Iaşi precum şi Casa Corpului
Didactic Neamţ, în calitate de formator, prezenţa la
această sesiune fiind alături de profesori şi formatori
din mai multe state europene, participarea la acest sta-
giu de formare fiind obţinută în urma evaluării for-

mularului de candidatură depus la ANPCDEFP şi fi-
nanţată prin componenta GRUNDTVIG a programu-
lui UE pentru educaţie LLL (Long Live Learning).
Scopul: explorarea unui set de resurse TIC (disponi-
bile gratuit) care permit, combinarea elementelor de
e-learning cu pedagogia tradiţională şi/sau introduce-
rea secvenţelor de învăţarea online în scopul facilitării
demersului colaborativ al învăţării, utilizarea în pro-
cesul de predare-învăţare-evaluare a aplicaţiilor şi in-
strumentelor TIC reprezentând nu doar un simbol al
modernităţii în educaţie, ci un efect ce se impune fără
posibilitatea de nu fi acceptat de către cadrele didac-
tice, indiferent de disciplina pe care o predau sau ni-
velul colectivelor de elevi cu care lucrează. Motivaţia
demersului de participare la curs: convingerea perso-
nală, ca de fiecare dată când, fără a face risipă de
vorbe, profesorul de carieră, european prin atitudine
şi abordarea actului didactic, a pus interesul şcolii şi
al tinerilor învăţăcei înaintea celui personal, motivaţie
la limita SF-ului în ţara lui „ce pică”. Astfel, încă o
dată profesorul Adriana Petrovici mai pune o cărămi -
dă în marele gol care aproape că stă să se surpe într-un
sistem în care miniştri de ocazie mimează reforma,
greul rămânând în sarcina celor vrednici, de la cate-
dră, care nu se uită nici la ceas şi nici în pungă, la ziua
de leafă...

O scenă de vedete!
rei trofee (din nouă puse în joc!),
adjudecate prin Milena Tanasă
Ordean, (Foto) categoria 11-13
ani, Ana Maria Piţa, categoria
13-15 ani, şi Trofeul „Junior”,
câştigat de Romina Ciocoiu –
care, başca, s-a numărat printre
cei trei concurenţi notaţi de juriu

cu nota 10 pe linie – şase premii I (Teo-
dora Buzdugan, Diana Dumitrache,
Ioana Cijenschi, Eliza Tălmăcel, Larisa
Mihăeş şi Cristina Gherghel), opt pre-
mii II (Sabrina Aniculăesei, Anastasia
Radu, Alexandra Ungureanu, Andrada
Bădărău, Crina Tamba, Sânziana Is-
trate, Sabina Rotaru şi Oana Ungu-
reanu), patru premii III (Ioana
Bârjoveanu, Anda Mazilu, Bogdana
Onu şi Maria Juravle) cărora li se mai
adaugă un număr de 11 menţiuni, acesta
este bilanţul absolut excepţional reuşit
de copiii şi tinerii interpreţi de muzică
uşoară participanţi la cea de a III-a edi-
tie a Festivalului national de muzică pop
pentru copii si adolescenţi „Lucky
Kids”, desfăsurată pe 12 si 13 aprilie, în
sala Amfiteatru a Restaurantului „Parc”
din Roman. Cu toţii elevi ai şcolilor din

municipiul Roman sau din zonă, pregă-
tiţi la Lucky Dance CLUB, organizato-
rii festivalului, de cuplul Mihaela
Tertelici şi Sergiu Michael Rudich, ace-
iaşi maeştri care au făcut din Cristian
Prăjescu vedetă pe scena EUROVI-
SION ROMANIA – 2013 şi, puţin mai
târziu, pe Alexandra Ungureanu vedetă
la „Mamaia Copiilor”. Asta aşa, în
mare, deoarece de circa trei ani de zile,
de când funcţionează la Roman această
„fabrică de vedete”, numărul trofeelor
şi al premiilor pe la festivalurile din ţară
îşi cam pierd urma în mulţimea deja
adunată. „Mărturisesc foarte sincer că
acest bilanţ întrece cu mult chiar şi cele
mai optimiste prezumpţii pe care le-am
avut înainte de festival, este ceva la care
nu am îndrăznit să visăm având în ve-
dere faptul că la cele şapte categorii de
vârstă am avut peste 120 de copii în-
scrişi, din toată ţara, toţi de valoare, dat
fiind faptul că s-a dus peste tot vestea
seriozităţii şi a profesionalismului cu
care lucrăm la Roman. Dovadă, nu ceea
ce spunem noi, ci ceea ce au spus şi de
această dată, la final, nume mari din
muzica uşoară românească precum cel

al doamnei Stela Enache sau domnul
Viorel Gavrilă, vicepreşedinte al Uni-
unii Compozitorilor, care, în calitate de
membri ai juriului, ne-au mulţumit şi
ne-au felicitat pentru seriozitate, subli-
niind cu subiect şi predicat faptul că la
Roman, trofeul se câştigă numai dacă
dovedeşti o reală valoare, a mărturisit
Mihaela Tertelici, unul dintre oamenii
care, prin talentele cultivate la Lucky
Dance CLUB, a făcut de nenumărate
ori să se vorbească despre urbea lui
Roman Muşat la superlativ, în orice colţ
de ţară. 

După tot acest bilanţ, după ceea ce
au afirmat granzii scenei muzicii uşoare
româneşti la strânsul roadelor ediţiei a
III-a a Festivalului naţional de muzică
pop pentru copii şi adolescenţi „Lucky
Kids” cuvintele sunt sărace, par a nu
mai avea puterea să exprime ceea ce ar
mai fi de spus decât aşa că, aici, chiar în
patria Mioriţei, acolo unde se munceşte
nemţeşte, acolo unde valoarea şi serio-
zitatea sunt ridicate la rang de regulă,
strălucirea talentului astfel înnobilat de-
vine doar o chestiune de timp. Şi iată că,
odată cu fazele pe ţară la olimpiadele

şcolare, chiar dacă nu la Chimie sau la
Limba latină, odraslele romaşcanilor au
ridicat din nou steagul performanţei pe
cel mai înalt catarg, aceiaşi copii care,
cum am spus, deşi nu sunt „olimpici”,
sunt premianţi, sunt elevi de top în şco-
lile unde învaţă, cu diferenţa doar că ex-
celează la altceva, cu consecvenţa şi cu
responsabilitatea oamenilor maturi… 

Grupaj de A. OPRIŞ
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Ai grijă
ce-ţi doreşti!

Distribuţia:
Actorul: Rareş Pârlog
Patronul: Tudor Tăbăcaru

un spectacol de Tudor Tăbăcaru.

Ai grijă ce-ţi doreşti! – un
spectacol care ne arată că succe-
sul social poate fi, de fapt, un eşec
în planul interiorităţii şi invers.
Totul depinde de felul în care te
aşezi în lume. Lanterna magică a
sărbătorilor de iarnă poate alunga
negura înfrângerilor sufleteşti, cu
condiţia să credem în pu-
terea ei. 

Este o poveste des-
pre condiţia actorului şi
despre teatru, locul în
care venim ca să ne pri-
vim pe noi înşine ca într-
o oglindă, cu iluziile,
deziluziile, slăbiciunile şi
prejudecăţile noastre.

Raluca NACLAD,
secretar literar

REPERTORIUL
stagiunii

2013‐2014
n O ... Ladă
creaţie colectivă

după Ion Creangă
text: Genţiana Io-

nescu, scenografie: Romulus
Boicu, muzică şi versuri: Ada
Milea, regie: Alexandru Dabija.

n Jurnalul unor nebuni
montaj dramatic din povesti-

rile şi teatrul scurt ale lui Cehov şi
monologul lui Gogol, un spectacol
de Louise Dănceanu.

n Subpământeanul
de Hristo Boytchev, un specta-

col de Tudor Tăbăcaru.
n Gărgăriţele se întorc pe

pământ
de Vasili Sigarev, regia Ale-

xandru Mâzgăreanu.
n Hippolytos
după Euripide, regia şi sceno-

grafia Horaţiu Mihaiu, univers
sonor Cezar Antal.

n Tape
de Stephen Belber, regia Răz-

van Muraru.
n Frumoasa călătorie a ur-

şilor panda 
povestită de un saxofonist

care avea o iubită la Frankfurt
de Matei Vişniec, regia Adrian

Tamaş.

Rareş Pîrlog şi Tudor Tăbăcaru


