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Zilele Casei Corpului
Didactic Neamţ
la prima ediţie

n săptămâna 5-10 mai 2014 s-a des-
făşurat prima ediţie a zilelor Casei
Corpului Didactic Neamţ. Programul,
intens şi variat, a cuprins numeroase
activităţi didactice, metodice, ştiinţi-
fice şi culturale precum: simpo-
zioane, expoziţii de pictură, expoziţii

de icoane, concursuri, prezentări de bune
practici din proiectele educaţionale, sesiuni
de referate şi comunicări, expoziţie de carte
rară, colocviul francofon, programe artistice
etc. 

Din paleta activităţilor desfăşurate, trei
au constituit capul de afiş al evenimentului:
Simpozionul Judeţean „Managementul co-
municării: Şcoală-familie”, Conferinţa Re-
gională „Dezvoltarea profesională în context
european” şi Simpozionul Naţional „Şcoala
Modernă” cu tema „Formarea continuă:im-
pact şi performanţă în educaţie”.

Simpozionul Judeţean „Managementul
comunicării: Şcoală-familie”, coordonat de
către doamna profesor-metodist Elena-Ro-
xana Irina, a avut drept obiectiv principal
conştientizarea importanţei comunicării din-
tre şcoală şi familie. În contextul actual, în
care interesul părinţilor privind implicarea
în rezolvarea problemelor şcolii este tot mai
scăzut, iar părinţii plecaţi la muncă în stră-
inătate comunică într-un mod mai dificil cu
dascălii, participanţii la simpozion au oferit

Prof. dr. Mihai FLOROAIA
(continuare în pag. 18)
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„Arte.Ro” Piatra-Neamţ,
desant glorios la Hong Kong

ü De vorbă cu doamna, prof. Cristina S.
Petrariu, preşedintele Asociaţiei „Arte.Ro”

Mai anul trecut, stăteam de vorbă cu
dvs. după întoarcerea din Macedonia.
Fuseserăţi răsfăţaţii Bitolei  (Apostolul,
iunie 2013) şi v-aţi întors de acolo cu o
mulţime de premii dintr-o competiţie in-
ternaţională destul de pestriţă: egipteni,
ruşi, portughezi, turci, chinezi, ucrai-

neni...Văz că acum, în urma succesului din Ma-
cedonia, aţi pus bazele unei noi colaborări.

– Adevărat. O bună colaborare, dar cam

peste mână. Cam peste glob... La invitaţia „Pro-
motion of Young Artists Foundation”  şi „Hong
Kong Institut of Education” din cadrul „Jao
Tsung-I Academy”, în perioada 4 - 10 aprilie
2014, Asociaţia noastră a susţinut în Hong Kong
ateliere de pictură având ca temă icoana bizan-
tină, pentru aproape 120 de elevi şi studenţi dor-
nici să se iniţieze în tainele acestei arte.

- Reîmprospătaţi-ne puţin statutul Asocia-
ţiei.

–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 4)

l Strălucită afirmare internaţională a iconarilor nemţeni 

SLLICS Neamţ – implicare activă şi responsabilă în

DIALOGUL CU PUTEREA
l Întâlnirea cu Dl. Prefect

Ioan Vlad Angheluţă

e data de 16 mai, răspunzând solicitării
Biroului Operativ al Sindicatului Învăţă-
mânt Neamţ, Dl. Prefect Ioan Vlad An-
gheluţă a participat, la sediul
Prefecturii, la o întâlnire de lucru unde
a fost prezent şi inspectorul general al In-
spectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, dl.
Viorel Stan.

În cadrul acestei întrevederi i-am prezentat
Dlui. Prefect o listă mai largă de revendicări
formulate de liderii de sindicat din sistemul de

educaţie. Desigur că o parte din revendicările
noastre nu-şi pot găsi rezolvarea la acest nivel;
ele vor fi transmise mai departe – atât Guver-
nului, cât şi parlamentarilor din Neamţ: modi-
ficarea Legii Educaţiei; modificarea
sistemului de salarizare a personalului ne-
didactic, didactic de predare, şi didactic au-
xiliar; depolitizarea învăţământului
preuni versitar; modificarea programelor
şcolare şi a sistemului de evaluare a elevi-
lor; debirocratizarea sistemului de învăţă-
mânt.

Pe lângă aceste revendicări generale, stabi-
lite în Colegiul Naţional al FSLI, au fost luate în
discuţie şi alte probleme pentru care se pot găsi

soluţii sau sprijin, la nivelul autorităţii Prefecturii
nemţene:

Mai întâi este vorba despre plata dreptu-
rilor salariale obţinute prin hotărâri judecă-
toreşti. Problema principală aici este că, deşi
această plată se face, există foarte multe dis-
funcţionalităţi în aplicarea ei. Astfel, deşi su-
mele necesare sunt prevăzute în Bugetul pe
2014, deşi actele normative spun că aceste
sume trebuie să fie plătite în fiecare trimestru
în cuantum de 25% din valoarea totală a titluri-
lor câştigate în  Instanţă, nu în toate unităţile

Gabriel PLOSCĂ, vicepreşedintele FSLI
(continuare în pag. 2)
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DIALOGUL CU PUTEREA
colare se procedează corect. Există cazuri
în care, pe trimestrul I, acestea nu au fost
plătite deloc şi cazuri în care au fost plă-
tite parţial, nerespectându-se cuantumul
de 25%. De ce nu s-au efectuat corect
aceste plăţi? Dacă în unele cazuri nu s-a
făcut calculul corect în unităţile şcolare,

cel mai frecvent această vină aparţine primării-
lor, consiliilor locale. E cunoscut faptul că bu-
getele unităţilor şcolare sunt integrate bugetelor
consiliilor locale. Mai clar: sumele pentru
plata salariilor sau a acestor hotărâri jude-
cătoreşti vin prin bugetele consiliilor locale,
nu din acestea – banii fiind alocaţi din buge-
tul de stat. Abuzând de faptul că deocamdată,
prin bugetul de stat sunt alocaţi doar 71% din
bani, restul urmând să fie alocaţi la rectificarea
de buget, probabil în luna august, Consiliile lo-
cale au impus unităţilor şcolare ca plata sume-
lor pe hotărârile judecătoreşti să se facă mai
puţin de 25% sau deloc în trim. I şi sub 25% pe
trim. II, împingând această decontare pe trim.
III şi IV – lucru care contravine legii. 

Dat fiind că Instituţia Prefecturii este cea
care asigură şi garantează aplicarea legilor la
nivel judeţean, am prezentat aceste fapte Dlui.
Prefect rugându-l să intervină pentru ca acţiu-
nile Consiliilor locale să intre în legalitate, su-
gerând, în acelaşi timp, şi o soluţie pentru
rezolvarea problemei:

În urma discuţiilor purtate cu Trezoreria
Neamţ s-a convenit ca unităţile şcolare să-şi
facă calculele şi să prezinte o situaţie exactă a
restanţelor pentru trim. I, şi a sumelor necesare
pentru achitarea celor 25%, alocaţi trim. II.
Această situaţie trebuie înaintată Consiliilor lo-
cale care, la rândul lor, trebuie să solicite apro-
barea Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice pentru aducerea acestor sume din
trim. IV în trim. II. Şi urmează, normal, cere-
rea Administraţiei Finanţelor publice către Mi-
nisterul de Finanţe, pentru aprobarea acestui
demers. În urma intervenţiilor făcute de Fede-
raţia noastră la Ministerul de Finanţe, am fost
asiguraţi că această aprobare se va da – dar
numai dacă Administraţia Finanţelor o cere. 

Prin urmare, lucrurile pot intra în legali-
tate, dar numai cu respectarea circulaţiei in-
formaţiilor şi solicitărilor pe acest parcurs:
Şcoala – Consiliul local – Administraţia Ju-
deţeană a Finanţelor Publice – Ministerul de
Finanţe. Împreună cu ISJ s-au solicitat unită-
ţilor şcolare o situaţie a plăţii hotărârilor jude-
cătoreşti care, datorită şi demersurilor noastre
anterioare, ne-a venit cu promptitudine, astfel
că acum avem o machetă, o oglindă foarte
clară, a ceea ce se întâmplă în judeţ. 

Încă o problemă la a cărei rezolvare am so-
licitat sprijinul Prefecturi a fost decontarea
navetei cadrelor didactice. Aici este vorba,
aproape ca de obicei, de neînţelegerea, şi în ul-
timă instanţă, de nerespectarea actelor norma-
tive. Deşi Legea Educaţiei spune clar că
decontarea navetei este obligatorie, o speci-
ficaţie a Legii Bugetului pe 2014 prevede că
aceasta se poate face, după un anumit algoritm,
numai acolo unde există economii ale unităţilor
şcolare la capitolele din finanţarea de bază.
Notă de care s-au prelevat mai multe Consilii
locale, pentru eludarea Legii Educaţiei. Există
însă, în decontarea navetei, şi abuzuri mult mai
grave. La Văleni, de pildă, primarul de acolo
nici nu vrea să audă de decontarea acestor chel-
tuieli impuse chiar de o hotărâre judecăto-
rească definitivă şi irevocabilă. Domnul
Prefect ne-a asigurat – deşi primarii nu sunt în
subordinea sa – că va încerca să rezolve
această situaţie. Soluţia ar fi ca, sub egida In-
stituţiei Prefectului, să aibă loc în cel mai
scurt timp o întrunire a reprezentanţilor In-
spectoratului Şcolar, Sindicatului Învăţă-
mânt şi a primarilor din judeţ unde să se
rezolve cele două probleme esenţiale: decon-
tarea hotărârilor judecătoreşti şi a navetei. Ast-
fel ar trebui ca în luna iunie, odată cu plata
drepturilor salariale pentru luna mai, să se plă-
tească şi hotărârile judecătoreşti cu cât mai pu-
ţine disfuncţionalităţi, sperăm noi. Nu ne
rămâne decât să mulţumim d-lui Prefect Ioan
Vlad Angheluţă şi d-lui Ins pector General Vio-
rel Stan care şi au dat tot concursul pentru
transformarea unei întrevederi informale într-o
şedinţă de lucru utilă, generatoare de soluţii
plauzibile şi speranţe credibile.

l Întâlnirea cu Dl. Ministru
Remus Pricopie

Pe data de 19 mai, la cererea Colegiului
Naţional al Liderilor din Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, a avut loc, pe parcursul
a mai mult de cinci ore, o întâlnire cu dl. Remus
Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale. Au mai
fost de faţă dna. Ileana Preoteasa, ministru sub-
secretar de stat, dna. Corina Maria, director ge-
neral şi dl. Constantin Trăistaru, inspector
general al Inspectoratului Şcolar al municipiu-
lui Bucureşti.

Cu această ocazie, am prezentat o listă de
22 de revendicări pe care le-am argumentat şi
discutat punct cu punct, dl. Remus Pricopie ofe-
rindu-şi întreaga disponibilitate pentru a clari-
fica şi soluţiona problemele noastre. În final s-a
hotărât ca, până pe 28 mai, să se elaboreze un
protocol (acolo documentul a fost denumit
„foaie de parcurs”, dar mie nu-mi place acest
termen tehnic) care să cuprindă modul de rezol-
vare a revendicărilor noastre, cu termene foarte
concrete – de unde şi zicerea „foaie de par-
curs”... Noi am cerut ca acest protocol să fie
semnat de ambele federaţii sindicale şi de mi-
nistrul Educaţiei, în prezenţa premierului. 

Ce am solicitat? În primul rând modificarea
Legii Educaţiei, deblocarea posturilor didac-
tice auxiliare şi nedidactice din învăţământul
preuniversitar de stat, modificarea sistemului
de salarizare a personalului nedidactic sau al
celui didactic de predare şi didactic auxiliar,
astfel încât într-un interval de 3 ani (în pe-
rioada 2015-2017) să se asigure o creştere gra-
duală anuală, cu 10%, a salariilor acestor
categorii de personal. În acest fel, se va asi-
gura creşterea salariilor personalului didactic
cu 33% până în anul 2017. Am discutat despre
finanţarea învăţământului prin luarea în calcul a
costului standard pe elev, procedură incorectă
care afectează, în primul rând, învăţământul vo-
caţional unde nu ajung niciodată banii. Am fost
cu toţii de acord – şi partea ministerială şi partea
sindicală – că acea formulă „per capita” este
proastă şi că, dacă nu se renunţă la ea, trebuie
introduşi cât mai curând factori de corecţie.

(urmare din pag. 1)

ş

rim-ministrul Victor Ponta şi
ministrul Educaţiei Naţionale,
Remus Pricopie, au premiat
marţi, 20 mai, la sediul Gu-
vernului României, 65 de uni-
tăţi de învăţământ, câştigătoare ale competiţiei „Şcoala Europeană”
2014.

La eveniment au participat şi doamna Angela Filote, şefa Reprezen-
tanţei Delegaţiei Comisiei Europene în România, preşedinţii Comisiilor
parlamentare de Învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Ecaterina Andro-
nescu şi Angel Tâlvar, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodoro-
vici, ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, elevii, profesorii,
directorii şi coordonatorii de proiecte din şcolile care au primit distinc-
ţia.

Reprezentanţii unităţilor de învăţământ preuniversitar premiate au
primit o diplomă şi o plachetă, precum şi un premiu de 5.000 lei, sumă
care va fi utilizată pentru dotarea şcolilor cu materiale necesare bunei

desfăşurări a activităţii didactice.
În cadrul celei de-a XI-a ediţii a

competiţiei pentru obţinerea certifi-
catului „Şcoală Europeană”, care s-a
desfăşurat, în acest an, sub înaltul

P Premii pentru
„Şcoală europeană”-2014 
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i pentru că tot se vorbeşte de
descentralizare, noi am cerut
să se găsească cât mai re-
pede o modalitate de finan-
ţare directă a unităţilor
şcolare. Aceasta ar însemna
ca bugetele şcolii să nu mai

treacă prin bugetul consiliilor lo-
cale, cel puţin în privinţa cheltuie-
lilor salariale şi a plăţii hotărârilor
judecătoreşti. Ar urma ca în buge-
tele consiliilor locale să rămână
doar partea de reparaţie şi de între-
ţinere a clădirilor care sunt, de fapt,
proprietatea comunităţii. 

În privinţa structurii consiliu-
lui de administraţie din unităţile
de învăţământ, s-a convenit îm-
preună cu ministrul ca preşedin-
tele consiliului de administraţie
din şcoli să fie directorul institu-
ţiei, urmând să apară şi alte preci-
zări privind posibilităţile şi
condiţiile de revocare a directori-
lor.

Dl. ministru a promis că, înce-
pând cu 1 septembrie 2014, există
toate şansele ca norma didactică
pentru cei cu gradul I şi cu peste
25 de ani vechime să fie redusă
cu două ore – aşa cum era în ve-
chiul statut al personalului didac-
tic. De consecinţele acestei decizii
însă se vor putea bucura şi tinerii
pentru că, rămânând ore, va creşte
şi numărul de norme didactice şi
va fi pâine pentru mai multe cadre.

De asemenea am discutat şi
despre posibilitatea ieşirii la pen-
sie a colegilor care doresc aceasta
fără a fi penalizaţi, fără ca această
pensionare să fie considerată an-
ticipată. Dl. ministru Remus Pri-
copie a declarat că avut discuţii cu
ministrul Muncii în acest sens şi că
lucrul este posibil – dar tot prin
modificarea legii.

În ceea ce priveşte concursu-
rile pentru ocuparea posturilor
de directori, avem asigurarea că
aceste concursuri se vor relua de la
1 ianuarie 2015, când nu va mai fi
an electoral. Se va începe cu con-
cursul pentru inspectori generali,
inspectori generali adjuncţi şi apoi
vor fi concursurile pentru posturile
de directori. Am mai discutat şi am
cerut în mod expres introducerea
gradaţiei de merit şi pentru per-
sonalul didactic auxiliar, acorda-
rea sutei de euro pentru
formarea continuă, decontarea
navetei care, am cerut noi, ar tre-
bui să se facă din bugetul Ministe-
rului Educaţiei. Am solicitat, de
asemeni, plata integrală a activi-
tăţii de dirigenţie, chiar şi în cazul
în care profesorul e încadrat cu ju-
mătate de normă, elaborarea de
către minister a unei machete care
să reglementeze plata hotărâri-
lor judecătoreşti, renunţarea la
obligativitatea obţinerii unei li-
cenţe de către educatoarele şi învă-
ţătorii care vor funcţiona ca
profesori pentru învăţământul pri-
mar şi preşcolar. Am propus, şi mi-
nistrul a fost de acord, ca şcolile
pedagogice să fie păstrate în con-
tinuare, după cum am propus solu-
ţii pentru deblocarea posturilor şi
transferări ceea ce, estimăm noi, ar
face operaţionale, de la 1 septem-
brie, a circa 800 de posturi.

Dar toate aceste propuneri, so-
luţii şi revendicări, urmează să
facă, cum am precizat anterior,
obiectul unui protocol pe care îl
vom aproba sau optimiza pe data
de 28 mai.

Ş

atronaj al Parlamentului Euro-
pean, s-au înscris 117 unităţi
de învăţământ din 35 de ju-
deţe şi din municipiul Bucu-
reşti.

Competiţia „Şcoala Europeană” se adresează unităţilor de în-
văţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele

europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Pentru stabi-
lirea câştigătorilor sunt evaluate criterii precum calitatea şi coerenţa ma-
nagementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, dar şi
impactul pe care activităţile derulate în proiectele europene le-a avut asu-
pra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

Competiţia „Şcoala Europeană” a fost lansată de MEN, în 2004, ca
semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea efor-
turilor României de integrare în Uniunea Europeană. Competiţia este re-
cunoscută de instituţiile europene ca un bun exemplu de susţinere şi
valorizare a parteneriatelor şcolare dezvoltate în cadrul programelor eu-

ropene din domeniul educaţiei şi
formării profesionale.

La cele 11 ediţii anterioare
(2004-2014) au participat 1.562 de
unităţi de învăţământ din toate jude-

ţele ţării. Dintre acestea, 376 au primit certificatul şi trofeul „Şcoala Eu-
ropeană”. Odată obţinut, certificatul este valabil pentru o perioadă de
trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a-şi recon-
firma titlul. În acest sens, trebuie să dezvolte în continuare noi proiecte
de parteneriat cu alte şcoli din U.E., iar managementul şcolii trebuie să
fie unul coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii euro-
pene a educaţiei.

Din judeţul Neamţ au fost premiate următoarele unităţi de învăţă-
mânt: Liceul cu Program Sportiv, Roman (locul 4-169 puncte), Colegiul
Tehnic „Danubiana”, Roman (loc 38- 139 puncte) şi Şcoala Gimnazială
nr.5 Piatra-Neamţ (loc 46- 137 de puncte).

Red.

p Premii pentru
„Şcoală europeană”-2014 

Procotol de colaborare
cu Federaţia Română de Şah

uni, 19 mai, în prezenţa prim-ministrului Victor Ponta, minis-
trul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi preşedintele Fe-
deraţiei Române de Şah, Sorin-Avram Iacoban, au semnat
Protocolul de colaborare privind derularea Programului naţio-
nal „Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar”. Eveni-
mentul a avut loc în cadrul ceremoniei de deschidere a
Campionatului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihro-
niade”,invitaţi de onoare fiind Elisabeta Polihroniade, Cristian

Cosmin, secretar de
stat pe activităţi de ti-
neret în Ministerul Ti-
neretului şi Sportului
şi Kirsan Ilyumzhinov,
preşedintele Federaţiei
Mondiale de Şah
(FIDE).

Protocolul dintre
MEN şi FRS vizează
implementarea disci-
plinei opţionale „Edu-
caţie prin şah” şi

formarea şi specializarea cadrelor didactice pentru predarea şahului
în şcoală. Beneficiarii sunt elevii şi cadrele didactice din 500 de unităţi
de învăţământ preuniversitar. Documentul precizează că MEN va asi-
gura, prin Inspectoratele şcolare şi prin Casele corpului didactic, or-
ganizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice pentru
această disciplină opţională. La rândul ei, FRS va asigura formatori
pentru calificarea cadrelor didactice şi va oferi 500 de truse necesare
desfăşurării activităţii în cadrul disciplinei opţionale „Educaţie prin
şah”. Fiecare trusă va conţine: 10 garnituri de piese, 10 table pliabile
de şah, o tablă portabilă de demonstraţie, două manuale (pentru fie-
care an de studiu), programa primilor doi ani de studiu. O Comisie
Mixtă de Monitorizare va urmări implementarea protocolului, a cărui
valabilitate este de doi ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă
alţi doi.

Protocolul semnat de MEN este un alt pas în promovarea şahului
ca disciplină opţională de educaţie şi formare, deopotrivă pentru elevi
şi cadre didactice. În 2014, la sfârşitul lunii martie, ministrul Educa-
ţiei, Remus Pricopie, a aprobat programa disciplinei opţionale „Edu-
caţie prin şah”, care respectă prevederile Legii Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011 şi corespunde exigenţelor învăţământului actual. În progra-
mele şcolare de educaţie fizică pentru clasele V-XII, revizuite în anul
2009, şahul a devenit disciplină sportivă alternativă, care poate fi pre-
dată în cadrul orelor de educaţie fizică prevăzute în trunchiul comun.
În perioada 2006-2008, prin programul MEN de finanţare a unităţilor
de învăţământ, în vederea dotării acestora cu materiale, aparate şi in-
stalaţii sportive, s-au achiziţionat, în majoritatea unităţilor de învăţă-
mânt, inclusiv cele din mediul rural, cutii şi piese de şah.

Red.
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„Arte.Ro” Piatra-Neamţ, desant glorios la Hong Kong
Asociaţia Culturală „Arte.Ro” este o or-
ganizaţie cultural-educaţională care  a
luat fiinţă în martie 2010 şi îşi propune
sprijinirea, încurajarea şi promovarea ti-
nerilor artişti români pentru dezvoltarea
de cariere în domeniul vizual. În cei patru
ani de activitate intensă, Asociaţia a înre-

gistrat numeroase succese naţionale şi  interna-
ţionale: programe de mentorat artistic/estetic,
premii, stagii de documentare, tabere de creaţie,
invitaţii şi parteneriate educaţionale. Dorim nu
doar să susţinem şi să promovăm activităţi de
interes general şi comunitar în domeniul cultu-
ral, artistic sau social, ci  încercăm să facem cât
mai vizibil demersul nostru şi în afara graniţe-
lor.

– Şi ce aţi făcut la Hong Kong?
– Pe lângă cele patru ateliere (pentru copii

şi tineri cu vârste cuprinse între 5 şi 20 de ani,
inclusiv studenţi care se pregătesc să devină pro-
fesori de arte vizuale),  subsemnata, preşedintele
asociaţiei, Valentin S. Petrariu – vicepreşedin-
tele,  Andrei Nuţu şi Andreea Lemnaru, elevi la Liceul de artă „Victor Brauner”(clasa a XI-a)

respectiv Colegiu Naţional „Petru Rareş”(clasa
a XII-a), am contribuit la  realizarea unui docu-
mentar despre pictarea icoanei bizantine pe
lemn şi am dat un amplu interviu la televiziunea
naţională din Hong Kong, pe această temă.  In-
teresul societăţii civile şi a instituţiilor educaţio-
nale s-a tradus şi prin organizarea unei
conferinţe de presă la care au participat  foto-
grafi şi reprezentanţi media de la cele mai im-
portante publicaţii locale din Hong Kong. 

– Vorbiţi-ne puţin despre juniorii echipei.
– Cei doi elevi participanţi, ambii în vârstă

de 18 ani, Andreea Lemnaru şi Andrei Nuţu,
sunt încă de la înfiinţare,  din anul 2010, membri
deplini  ai Asociaţiei, voluntari şi coordonatori
de proiecte. Ei au participat la numeroase pro-
iecte  ale noastre, între care – stagii de documen-
tare în Veneţia (2011), Londra (2012), Paris
(2013), tabere de creaţie internaţionale  în Ma-
cedonia (2011, 2012, 2013), sau locale (2010-
2013), şi sunt multipremiaţi la concursurile
naţionale şi internaţionale de arte plastice, dedi-
cate elevilor.

– Mi-aţi arătat nişte fotografii foarte prie-
tenoase. Relaţiile oficiale au fost la fel?

– Da. Politicoase spre prietenoase. În cadrul
deschiderii oficiale a acestui schimb cultural de-
legaţia română a înmânat organizatorilor, şi per-
sonal Dnei Dr. Nellie Fong, Preşedinte al Hong
Kong Institute of Education, casete cu materiale
de promovare – dvd-uri, pliante, hărţi, albume
– ale principalelor obiective culturale, istorice
şi religioase din judeţul Neamţ, implicându-se
astfel în  promovarea turistică internaţională a
judeţului nostru, precum şi două icoane pictate
pe lemn – o copie  a Icoanei făcătoare de minuni
de la Mănăstirea Neamţ, înfăţişând pe Maica
Domnului cu Pruncul şi Icoana Sfinţilor Martiri
Ortodocşi Chinezi pictată de Andreea Lemnaru. 

– Proiecte?
– În perioada imediat următoare, „Arte.Ro”

îşi propune o serie de ateliere de creaţie tema-
tice, (sculptură tradiţională, ceramică, persona-
lizare obiecte etc.) care se vor desfăşura la
„Atelierul de Arte” din incinta Casei de Cultură,
precum şi continuarea proiectului „Bizantium”
(Tabăra de pictură icoană din cadrul Parohiei

(urmare din pag. 1)

–

Icoana Sfinţilor Martiri Ortodocşi Chinezi
pictată pe lemn de Andreea Lemnaru

iunie 2003, Ziua Învăţătorului. Debutul festivităţii de la Piatra
Neamţ a aparţinut prof. Cristina Bălănescu, directoarea Casei Cor-
pului Didactic. Spicuim: Bun venit în Casa Învăţătorului. Ne bucu-
răm să-i avem alături pe invitaţii noştri: Inspectorul şcolar general
Emil Creangă, inspectorul general adjunct Anca Savin, profesorul
Florin Florescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din În-
văţământ... De asemenea, ne
face plăcere să-i avem printre

noi şi pe aceia care au slujit o viaţă în
învăţământul nemţean şi au devenit pentru noi un model de conduită pro-
fesională. Tot astăzi, are loc o lansare de carte „Monografia şcolilor Nor-
male”, semnată de prof. Paul Vasiliu! Ziua Învăţătorului a fost organizată
de: Inspectorul Şcolar Neamţ, Sindicatul Învăţământului, Casa Corpului Di-
dactic şi Asociaţia Învăţătorilor. Citeşte: legal, corect, practic. S-au acordat
diplome şi plachete dascălilor care s-au remarcat în procesul instructiv-edu-
cativ: Coroi Maria, Diaconescu Ana Maria, Cucoş Constantin, Costiniuc
Mircea, Donici Georgeta... Profesorul Florin Florescu a concluzionat: Mar-
căm astăzi un eveniment care ne încântă sufletul. Ziua Învăţătorului, pe
care noi o sărbătorim în fiecare an, are pentru noi o semnificaţie deosebită... 

Şi aşa s-a întâmplat anual.
Toate bune şi frumoase numai că de la o vreme se cârcoteşte ceva. Pro-

babil că reforma din ţărişoara noastră nu şi-a epuizat surprizele, de aceea
merge cu opinteli. Cică Ziua Învăţătorului se sărbătoreşte la 5 iulie şi nu pe
30 iunie. Zău? Şi de ce nu ne spune la toţi? Reacţia factorilor de răspundere?
Corectă, răspicată şi la obiect. 

Noi, cei din învăţământ, de la
educatoare la universitari, ştim că
avem o singură sărbătoare, 30 iunie,

impusă prin voinţa înaintaşilor noştri, în unul din congresele Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din România, în 1927, care coincide nu întâm-
plător cu sărbătoarea creştină a Soborului Sfinţilor Apostoli. Indiferent de
regimul politic, această zi dedicată nouă, nu a fost schimbată, ci aşa vrem
să rămână mereu a spus prof. Gh. Amaicei, ex-preşedintele organizaţiei
Învăţătorilor din Piatra Neamţ. Alături de el a fost majoritatea cadrelor. Cu-
vântul Învăţător trebuie scris cu majuscule în calendar, pentru că el îm-
părtăşeşte lumina şi dragostea, şi ziua sa nu poate fi alta, decât odată cu
Soborul Sfinţilor Apostoli a completat prof. Ştefan Corneanu. Just …! Nu
vă lăsaţi! Suntem cu voi. (Dumitru RUSU)

30

Serios, vine ziua învăţătorului?
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„Arte.Ro” Piatra-Neamţ, desant glorios la Hong Kong
Înălţarea Sfintei Cruci”, Dumbrava Roşie
II, a ajuns deja la cea de-a patra ediţie.)
Alte proiecte vizează pregătirea elevilor
asociaţiei în domeniul picturii de peisaj, în
cadrul câtorva stagii de documentare, în
vederea participării şi afirmării la presti-
gioase competiţii internaţionale de profil.

– Concluzii?
– A fost, fără dubiu, una dintre cele mai in-

teresante experienţe ale mele atât din punct de
vedere pedagogic, cât şi uman. Am fost real-
mente fascinată de interesul şi determinarea cu
care copiii şi adulţii de acolo au păşit în lumea
icoanei ortodoxe. Ne-am străduit ca prin cele
trei ateliere de pictură, cele nouă interviuri şi
prin documentarul despre pictarea icoanei pe
care le-am realizat, să transmitem ceva mai mult
decât tehnica străveche a icoanei, cu canoanele
şi materialele ei specifice. Am primit întrebări
despre semnificaţia şi mesajul icoanei şi ne-a
făcut o deosebită plăcere să le povestim despre
importanţa acestui obiect de cult, adevărată „fe-
reastră spre cer”, atât de dragă credincioşilor or-
todocşi. 

Suntem foarte mulţumiţi de nivelul la care
am reuşit să realizam aceste activităţi şi ne bu-

curăm că am reprezentat cu cinste, la un nivel
înalt, arta plastică, educaţia din România şi
icoana bizantină, pe care cu drag o purtam cu
toţii în suflete.

– Cum se spune în chineză „felicitări”?
– Cam aşa: 
– Consideraţi că v-am felicitat.

Iată alte câteva declaraţii „la cald” ale
mesagerilor artei româneşti în Hong Kong:

l Nu am întâlnit nicăieri pe unde am mai
călătorit oameni aşa de cuminţi ca în Hong
Kong. Nutresc speranţa că – deşi nu este o ţară
creştină, comunitatea ortodoxă fiind extrem de
restrânsă în sânul celor şapte milioane de lo-
cuitori, – copiii participanţi la workshopuri au
înţeles şi câte ceva din spiritualitatea icoanei,
nu numai din tehnica pe care s-au străduit
foarte mult să o adopte. (Coordonator workshop
„Icoana”– Andreea Lemnaru)

l M-a impresionat ritmul lor foarte alert de
viaţă, faptul ca sânt extrem de legaţi de tehno-
logie, viaţa lor care se sincronizează cu clădiri
uriaşe dezvoltate tot mai sus, pe verticală, în
parte din cauza lipsei spaţiului, în parte poate,

simbolic vorbind,  datorită  căutării absolutului.
E uimitoare determinarea unor copii de 7-8 ani
de a-şi găsi timp şi mai ales răbdare şi disponi-
bilitate pentru a descifra misterele tehnicii icoa-
nei bizantine şi poate, sperăm noi, şi de a intra
în universul spiritualităţii creştine. (Manager
proiecte - Valentin S.Petrariu)

l Pentru mine experienţa din HK a fost una
inedită şi foarte spectaculoasă. Mă bucur că
am avut ocazia să interacţionez cu aceşti oa-
meni, aflând astfel mai multe despre felul lor
de a fi, de a gândi, cultura şi tradiţiile acestui
popor şi nu numai. Am fost foarte impresionat
de dorinţa, puterea lor de muncă şi de rezulta-
tul workshopurilor care a fost unul peste aştep-
tările noastre. Cu siguranţă, dacă aş avea
posibilitatea să revăd acele meleaguri, nu aş
rata ocazia. 

(Coordonator workshop „Icoana” – Andrei
Nuţu)

„

Copie a icoanei făcătoare de minuni de la
Mănăstirea Neamţ, înfăţişând pe Maica

Domnului cu Pruncul

ăstorel (Al. O. Teodoreanu) a stârnit dintotdeauna savuroase comentarii
verbale şi scrise. Iaşul neuitându-şi fiii l-a considerat un mare şi rafinat
epigramist, fiind asemănat cu Cincinat Pavelescu şi Ionescu Quintus,
premiaţi de G. Călinescu în istoria sa. Cauza? Păstorel a fost sarea şi
piperul „dulcelui târg” timp de un deceniu. Risipitorul fiu al avocatului
Osvald era sufletul academiei libere, al lo-
cantelor de elită, al teraselor de vară de pe
Păcurari. „Revoltă” literară? O duzină de

volume, articole, prefeţe. Deşi era „doldora” de
talent n-a făcut niciodată bătături din cauza scri-
sului. Amicii lui spuneau că scria dintr-o întin-
soare – „făcea muzică cum face mărul flori”.

Chefliul „nemaipomenit”, vagabondul „cu lustră” era pus la două ace în-
totdeauna. Joben, fular alb, baston. Ţinută de seară. Ne informează ieşeanul
Grigore Ghica, prinţul, într-o carte apărută la Madrid în ’73. O confirmă Doina
Marcheş în lucrarea „Al. O. Teodoreanu – Păstorel”, 405 pagini. Răsfăţatul
restaurantelor mari din Iaşi era „simpatic, vesel, deştept foc”, avea pe vino-
încoace. Armele lui: gluma, epigrama, pamfletul catrenul de înţepătură. Puţini
dintre noi ştiu: în ’31 a scos în oraşul de pe Bahlui, o broşurică intitulată Strofe

cu pelin de mai, pentru Iorga Nicolai. Figurau acolo zeci de catrene, dintre
care unele foarte reuşite, dar nu puţine dintre ele ofensatoare. Astfel, un distih
suna în felul următor: „A supt ţara sub trei regi! Şi-are copiii blegi!”. Era un
atac pe faţă la adresa profesorului universitar Iorga, o mare personalitate a
momentului. Obrăznicie sau curaj? Şi una, şi alta. Paradoxal, viaţa l-a pedepsit

pentru „nedreptatea” sa. După apariţia cărţuliei
zeflemiste, regale Carol II l-a chemat pe istoricul
Iorga să formeze un nou guvern. Gestul cărtura-
rului? L-a „ras” de pe listă pe tatăl epigramistului
băşcălios, avocatul ieşean Osvald Teodoreanu.

După ani şi ani de viaţă boemă, Păstorel a
ajuns la Bucureşti. Era permanent văzut pe terasa Oteteleşteanu, la Capşa şi
la cafeneaua Corso. Şi aici s-a luat în „clonţ”cu noii stăpâni ai României, „eli-
beratorii” cu stea roşie în frunte. Dovezi palpabile? Un singur catren: „Făcând
al planetei tur,/ Petru Groza în carlingă/ N-a găsit atâta.../ Cât ar fi putut să
lingă”. Şi a ajuns la „mititica”. Ghiţă Dej l-a eliberat greu de tot şi după ieşire
a dat „colţul”. Pe crucea curajosului degustător de vinuri scrie: „Aici zace
Păstorel/ Suflet bun şi spirit fin/ Dacă treceţi pe la el/ Nu-l treziţi, că cere
vin”. (Dumitru RUSU)

P

Strofe cu pelin de mai,
pentru Iorga Nicolai
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Dascălii
de odinioară...
rin buna purtare de grijă şi prin dragos-
tea şi preţuirea unor oameni cu suflet
mare şi cu mintea frumoasă, dascălii
romaşcani de odinioară nu au fost uitaţi
nici în 2014. Simpozionul „Dascăli ro-
maşcani de altădată” desfăşurat la Mu-
zeul de Istorie din cetatea muşatină, la
cumpăna lui Florar, o atestă din plin.

Nu înainte de a-i numi pe principalii ini-
ţiatori ai simpozionului din acest an – respec-
tiv muzeografii Iulia Butnariu şi Adrian
Ciobanu, ultimul deţinând şi şefia Secţiei
Muzeale IV, – trebuie remarcată constanţa va-
lorică a participanţilor: veteranul manifestă-
rilor cultural-educative de mare ţinută din
urbe, prof. dr. Ovidiu Trifan, căruia i s-a ală-
turat unul dintre greii cărturărimii romaşcane,
pr. dr. Florin Aurel Ţuscanu, apoi omnipre-
zenta şi distinsa Monica Pescaru, profesor de
istorie, pr. Alois Moraru, un vechi şi valoros
colaborator al Muzeului de Istorie Roman,
profesorul Constantin Adamovici, mereu
prieten cu astfel de întruniri de înaltă ţinută,
muzeograful Dan Mihăilescu, de la Piatra-
Neamţ, şi întâiul între cărturarii urbei muşa-
tine, prof. Gheorghe A.M. Ciobanu.

Manifestarea se înscrie în seria activită-
ţilor culturale care au dus faima urbei hăt de-
parte, în ţară, dacă ar fi numai să luăm în
considerare doar faptul că Romanul este sin-
gurul oraş din provincie care se poate lăuda
cu organizarea unei Conferinţe anuale de an-
tropologie urbană, sau cu cele 14 ediţii ale
Târgului meşterilor populari. Revenind la
eveniment, care a inclus şi vernisajul unei
expoziţii temporare, trebuie precizat că la
susţinerea ediţiei din acest an a acestui sim-
pozion au mai pus umărul Consiliul Judeţean
şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Pri-
măria Municipiului Roman şi, ca de obicei,
Asociaţia pentru Antropologie Urbană, Fi-
liala Roman, reprezentată de data aceasta de
neobositul muzeograf Iulia Butnariu şi de
proaspătul preşedinte, prof. dr. Ovidiu Tri-
fan.

Tinerii, la zilele urbei romaşcane...
a şi în anii precedenţi, manifestările pro-
gramate între 15-22 mai sub genericul
„Zilele municipiului Roman” s-au dove-
dit a fi într-o bună măsură o „afacere” a
tinerilor – romaşcani sau oaspeţi ai aces-
tei sărbători. Fie că au fost implicaţi în
agenda manifestării, fie că au fost doar

beneficiari ai evenimentelor, tinerii au fost
mereu prezenţi masiv pe scena acestei săptă-
mâni maraton. 

Astfel, încă din prima zi a sărbătorii romaş-
canilor, cei care au dat tonul prezenţei la acţiuni
au fost liceenii de la Colegiul Tehnic „Petru
Poni”, instituţia lor fiind gazda celei de a II-a
ediţii a ECOSIENCE – un simpozion regional
cu participare internaţională. 

În seara zilei de 15 mai, interpreţi de la
Şcoala de Arte „Sergiu Celibidache”, copii afir-
maţi în numeroase concursuri interne şi inter-

naţionale, au susţinut pe scena Casei de Cultură
un spectacol sub genericul „Seara Sergiu Celi-
bidache”. Nici a doua zi, respectiv pe 16 mai,
agenda manifestării nu i-a neglijat pe tineri, se-
minariştii de la Liceul Teologic „Episcop Mel-
chisedec” omagiindu-l pe marele Vlădică şi
întrecându-se, la finele manifestării comemo-
rative, într-un concurs care a reunit formaţii co-
rale ale unor instituţii de învăţământ din

judeţele Neamţ şi Bacău.
Tot în cadrul ediţiei prezente a „Zilelor...”,

Colegiul Naţional „Roman Vodă” a găzduit
Simpozionul naţional intitulat „Educaţia în mi-
leniul III – Astronomie, Astrologie şi Religie”,
ocazie cu care Prof. Tit Tihon a lansat alte două
lucrări în acest domeniu. 

Trebuie reţinut şi faptul că, tot acum, la Bi-
blioteca Municipală „George Radu Melidon” a
fost programată festivitatea de premiere a celor
mai buni participanţi la întrecerea „Speranţă
pentru mâine”, un concurs de cultură generală
aflat la a XII-a ediţie. 

În fine, însă nu în cele din urmă, trebuie re-
marcată implicarea Clubului Copiilor Roman,
unde cea mai aşteptată evoluţie a fost cea a mi-
cilor şi talentaţilor driveri de la Cercul de Kar-
turi, multipli campioni naţionali, la individual
şi pe echipe, care au obţinut aceste succese în

ultimii doi ani, sub coordona-
rea maestrului Sorin Balint,
la rândul său un pilot care se-
măna panică printre adversari
cu oarece ani în urmă. 

De departe însă, cei mai
mulţi tineri au fost prezenţi la
parada costumelor de epocă,
care a făcut deliciul publicu-
lui încă de la iniţierea mani-
festării, precum şi la
întrecerea trupelor de artă
dramatică din liceele romaş-
cane. Iar pentru că tot veni
vorba de teatru, demn de re-
marcat este faptul că membrii
Asociaţiei „Muşatinii” au pri-
mit în acest an vizita unor
echipe din Tulcea şi Timi-
şoara, parteneri vechi de pro-

iecte cu tinerii de la Colegiul Naţional
„Roman-Vodă” cu care au ţinut să împărtă-
şească bucuria sărbătorii muşatine. Ba, mai
mult, elevii tulceni, respectiv cei de la Colegiul
Naţional „Ana Aslan” din Timişoara au venit
hotărâţi să le facă romaşcanilor concurenţă nu
doar acum, ci şi la altă aşteptată sărbătoare a
gazdelor, afirmată sub genericul clasic „Gala
Muşatinilor”.

C

P

Pianul călător” adus atât de
aproape de sufletele celor mai
sensibili dintre compatrioţii
noştri graţie virtuozului Horia
Mihail, cu susţinerea nemijlo-
cită a
Radiou-
lui na-

ţional, va
poposi vreme
de doi ani la
Şcoala de Arte
„Sergiu Celibi-
dache” din
Roman. Aici,
după cum a
promis dintru
început direc-
torul acestei pepiniere de talente mu-
zicale, prof. Viorel Vanzariuc,

instrumentul va fi exploatat la maxim,
botezul mult râvnitului pian de con-
cert având deja loc în data de 13 mai
cu ocazia unui recital susţinut de pia-
nistul de-acum Andrei Preda. 

Premiant la mari concursuri de

gen din ţară dar şi din străinătate, tâ-
nărul şi talentatul pianist a excelat atât
ca ţinută cât şi din punct de vedere al
artei interpretative şi a cules ropote de
aplauze de la o sală plină ochi de elevi
ai şcolii, de părinţi dar şi de melomani
romaşcani. 

Elevul profesoarei Lia Voinea,
căreia îi datorează în bună parte as-
censiunea sa, a interpretat atât piese

din repertoriul românesc cât şi inter-
naţional, în programul recitalului fi-
gurând numele unor compozitori
precum Cl. Debussy, F. Mendelssohn-
Bartholdi, Frederik Chopin, George
Enescu, P. Constantinescu sau Iulian

Arcadie Trofin, ultimul fiind unul din-
tre mentorii tânărului virtuoz romaş-
can. 

Dincolo de numele lui Andrei
Preda, de departe port-drapelul gene-
raţiei care se pregăteşte în prezent la
Şcoala de Arte „Sergiu Celibidache”,
trebuie neapărat amintite publicului
(măcar) două nume, respectiv pe cel
al Teodorei Arabu, micuţa vrăjitoare a

acestui fascinant instrument, cu un
CV de invidiat deşi este doar în clasa
a III-a, alături de cel al lui Ştefan Buz-
dugan, clasa a VI-a, ambii elevi ai
aceleiaşi distinse profesoare Lia Popa,
recunoscuţi şi răsplătiţi deja pentru ta-
lentul lor fie pe la concursurile gen
olimpiade, fie pe la întrecerile „in-
door” ale celor mai buni pianişti de
seama lor din ţară. Ultima ispravă
vine să întărească speranţele părinţilor
şi ale educatorilor celor doi copii mi-
nune, premiul I la Concursul Naţional
de pian „Carl Czerny”, desfăşurat re-
cent la Piatra-Neamţ fiind încă o do-
vadă a faptului că „Pianul călător” nu
va avea timp de odihnă în cei doi ani
cât va rămâne în custodie la Şcoala de
Arte „Sergiu Celibidache”.

Pagină de A. OPRIŞ

„

„Pianul călător” prinde glas la Roman...
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Elena Antochi sau liniştea din culoare...

ţin minte de la ultimul clopoţel, când a
plâns de-a binelea nevenindu-i să creadă
că nu va mai intra în cancelarie decât în
vizită la colegi, că nu va mai fi „doamna
dirigintă” şi, lucrul cel mai greu de supor-
tat, că nu va mai avea copiii, ucenicii ei
dragi, acolo, aproape de sufletul ei blajin

de mamă, ca să le dezlege lor tainele şevaletului
şi culorilor… La plecarea de la
Şcoala gimnazială „Vasile Alec-
sandri” din Roman a lăsat în urmă
adevărate opere, care de care mai
strălucitoare şi mai pline de lumină,
precum chipul şi sufletul ei de das-
căl mereu împătimit de frumos.

Şi poate cel mai preţios „ta-
blou” rămâne îngerul pictat pe pe-
retele de la intrarea principală a
instituţiei, un june arhanghel cu
părul bălai, gata parcă să-i oprească
pe cei nepoftiţi în şcoala cu nume
de poet unde dăscăliţa şi-a lăsat
parte din fiinţă. Cum însă, pentru un
artist, o „retragere” nu poate să în-
semne decât trecerea în alt orizont

al creaţiei, pentru Elena Antochi,
refugiul a fost în arta sa, printre
icoanele şi florile ei pictate măias-
tru şi dăruite cu generozitate iubi-
torilor de frumos din preajmă.

Ultimul festin oferit publicu-
lui a fost la început de Florar, pe
10 mai, cu ocazia vernisajului ex-
poziţiei personale intitulată „Gân-
duri în culoare”, manifestare de
înaltă ţinută onorată nu numai de
numeroşi iubitori ai artelor, ci şi
de cărturari însemnaţi ai urbei mu-
şatine precum prof. Gheorghe
A.M. Ciobanu, sau muzeograf
Minodora Ursachi. „Elena An-
tochi este apreciată nu numai ca o
bună cunoscătoare a artei de a fi
profesor, ci şi a artei formelor şi
culorilor... Ea dăruieşte oamenilor
cu generozitate o creaţie care
emoţionează şi încarcă sufletele
cu puritatea şi sinceritatea trăirilor
sale sufleteşti”, a spus doamna

Minodora Ursachi, autoarea unui amplu dicţio-
nar „Identităţi artistice la Roman”, în care figu-
rează, desigur şi protagonista acestui text.

Absolventă, în 1971, a Facultăţii de Arte
Plastice a Universităţii ieşene „Al. I. Cuza”,
Elena Antochi s-a despărţit nu de mult de cata-
log, dar nu şi de şevalet. Stabilită de câţiva ani

în comuna Sagna, unde soţul îşi are rădăcinile,
artista şi-a amenajat acasă o adevărată galerie
de artă, pacea locului oferindu-i peste măsură
inspiraţia şi odihna interioară după care a tânjit,
poate fără să recunoască... Dar strălucirea amie-
zilor de vară sau explozia policromatică a toam-
nelor transpar evident din tablourile sale,
emanând o linişte a culorilor care se contopeşte
cu liniştea sufletelor privitorului...

Însă, mai mult decât un CV de artist plas-
tic respectat şi căutat de iubitorii de frumos,
Elena Antochi lasă în urmă şi o altfel de co-
moară ce poartă numele foştilor ei ucenici,
mulţi dintre ei ajunşi acum artişti consacraţi în
ţară sau chiar înafara graniţelor. Între cei care
au avut norocul să-şi petreacă orele de educaţie
plastică cu un aşa maestru se numără Heliana
Adalgiza Rotariu, Irina Voicu, Ovidiu Şindri-
laru, Filumen Păstrăvanu sau fraţii Adrian şi
Diana Guşul, recunoscuţi fie ca artişti plastici,
fie ca talente de excepţie în arta designului. Iar
ca o recunoaştere a frumuseţii pe care parcă o
risipesc mereu, cu căldură şi cu generozitate,
multe din lucrările Elenei Antochi se află în co-
lecţii personale ale iubitorilor de artă din ţară,
dar şi din străinătate, în ţări europene precum
Franţa, Germania, Italia, dar şi în mai îndepăr-
tatele Israel, SUA sau chiar departe, departe, în
Australia.

rupa de teatru „Gong”, com-
pusă din tineri actori selectaţi
din şcolile din zona Romanu-
lui, a fost confirmată recent ca
finalistă a Festivalului Naţio-
nal de Teatru „Primavera” de
la Sinaia, una dintre cele mai
puternice şi mai selecte com-

petiţii care se adresează amatorilor
din România. Finala, care aduce în
concurs zece trupe, care de care mai
titrate şi mai cunoscute, este progra-
mată în perioada 5 – 8 iunie, la Ca-
sino Sinaia. 

Trupa romaşcană aflată la a treia
participare în acest festival va pre-
zenta „Satul electronic”, o comedie
spumoasă de Valeriu Butulescu, piesă
care a avut premiera la Cercul Militar

din Roman, în data de 30 martie. 
Pentru regizorul spectacolului,

doamna Cătălina
Bostan, emoţiile con-
cursului vor fi îndoite
dat fiind că premiera
a inclus în distribuţie
nu mai puţin de patru
interpreţi care au pri-
mit botezul scenei:
Roxana Buzău, An-
drei Damian, Teo-
dora Ţuţuianu şi
Eduard Mihoc. Tine-
rii debutanţi s-au des-
curcat de minune

însă, alături de „vedetele” trupei:
Xenia Balan, Eduard Guguianu,

Daria Rusu sau Sergiu Ursache. 
Sarcina noii echipe este destul de

dificilă, întrucât aceasta trebuie să
apere performanţele predecesorilor la
Festivalului Naţional de Teatru „Pri-
mavera” de la Sinaia: Trofeul
„Masca”, la prima participare, pre-
miul I pentru spectacol, premiul de in-
terpretare feminină (Amalia Popa) şi
premiul de interpretare masculină
(Vlad Ianuş), la cea de a doua ediţie.
Menţionăm că ambii deţinători ai
acestor premii de interpretare sunt în
prezent studenţi ai Academiei de Tea-
tru din Bucureşti. Fapt care atestă va-
loarea trupei „Gong” şi a
spectacolelor realizate la Cercul Mi-
litar din Roman.

Pagină de A. OPRIŞ

T Al treilea „GONG” pentru Sinaia...
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Formule de adresare
şi eleganţa lor

iresc era – credem – ca, odată cu
schimbările ce au avut loc în societa-
tea noastră, şi modalităţile de adresare
utilizate în conversaţie să fie adec-
vate. De la adresarea rece, directă,
„tovărăşească”, s-ar fi trecut la un
mod de comunicare politicos şi, după

caz, protocolar, subliniindu-se astfel cama-
raderia sau amabilitatea, dar cu deosebire
deferenţa.

Surprinzător este că, mai ales în media,
oricine ar fi interlocutorul – de la colegi de
breaslă, până la ilustre notabilităţi sau sti-
maţi academicieni – moderatorii îşi anga-
jează în discuţie invitatul doar cu îndemnul
„haideţi!” (haideţi să vorbim despre, haideţi
să vedem opinia dv., haideţi să urmărim
ima ginile!).

Iertată-mi fie nedumerirea, dar chiar
dacă interjecţia din exemplele date are plu-
ralul (reverenţei?), ea rămâne tot interjecţia
cu sensul propriu de a determina mişcarea
şi, mai precis, deplasarea cuiva în spaţiu. Iar
accepţia aceasta îmi este întipărită în minte,
încă de pe când, copil fiind, după ce ne
urcam în trăsură, îl auzeam pe tata îndem-
nându-şi caii cu un imperativ „haideţi!” şi
abia aşteptam să capăt pe drum şi eu puţin
hăţurile ca să strig la fel, deşi trăpaşii nu mai
aveau nevoie de îndemnul meu. 

Dar să lăsăm evocările din trecut, făcute
doar pentru a sublinia cui se adresa un astfel
de îndemn şi să spunem că interjecţia
„haide”─„haideţi” e înrudită cu depreciati-
vul „haidamac” (fie cu accepţia de om care
vagabondează, fie denumind pe cel care
ducea la păscut cireada de vite) şi se ştie că
vin ambele din limba turcă. 

De ce astăzi însă interjecţia aceasta e
considerată termenul cel mai potrivit pentru
a se conduce o discuţie pe orice temă şi e
folosită frecvent de unii moderatori de radio
şi tv. pentru a-şi angaja invitaţii din studio
în conversaţie? Deşi are forma de plural, ea
rămâne nepotrivit şi ireverenţios uzitată
încât ne întrebăm dacă n-ar fi firesc să se
adreseze respectivii moderatori mai proto-
colar, spunând: vă rog să vă exprimaţi pă-
rerea, sau permiteţi-mi să vă întreb ce
credeţi în legătură cu, sau am vrea să auzim
opinia dv. şi alte formule asemănătoare,
adecvate temei şi interlocutorului. Oare, nu
ar fi mai firesc? De ce să fie astăzi neavenite
formulele de politeţe din convorbirile me-
diatizate şi din conversaţiile particulare?

De fapt, semnalând astfel de frecvente
derapaje în exprimare (după cum le consi-
der eu), nu-mi fac nicio iluzie că se pot lesne
eradica manifestări care par să se înrădăci-
neze în limbajul cotidian, dar e de datoria
noastră să le subliniem, arătând că există şi
alte formule de adresare corecte, civilizate,
politicoase şi chiar elegante, ce pot ridica ţi-
nuta unei discuţii şi pot spori interesul pu-
blic faţă de aceasta.

Coralia-Letiţia BUNGHEZ

F

O întâmplare din Betania
Praemissa:

extele spun tot atâtea lucruri câte lasă nes-
puse, acesta e un principiu hermeneutic fun-
damental. Textele au marginea lor de tăcere,
rama lor apofatică, constituită, pe de o parte,
din totalitatea conexiunilor referenţial-sim-
bolice pe care le degajă ele de la sine, rupte
de intenţiile autorului lor, iar pe de alta, de
diversitatea supoziţiilor pe care le fac lec-

torii. Cu toţii, subiectivi. Când textele sunt aureo-
late de alte contexte decât simpla lor înţelegere,
marginea de tăcere e mai mare, mai misterioasă.
E cazul textelor religioase, a căror interpretare în
diacronie poate alcătui harta polimorfă a unei cre-
dinţe. Textele religioase alcătuiesc o „Carte a căr-
ţilor” în măsura în care răspund la mult mai puţine
întrebări decât ar fi de pus. Un text religios nu are
concluzie, pentru că nu e niciodată definitiv şi e
concurat mereu de supraintepretări şi de apocrife.
Un text religios, ca şi unul literar, nu e niciodată
înţeles, el e mai degrabă crezut.

Ratio:

Iisus a săvârşit, se ştie, trei învieri din morţi.
Cel puţin aşa ne spun cele patru Evanghelii cano-
nice. Au fost printre cele mai spectaculoase mi-
nuni ale sale, dacă se poate spune aşa, pentru că
vindecările, deschiderile de ochi, înmulţirile de
pâini şi peşti, ghicirile, mersul pe
apă, „schimbarea la faţă” şi celelalte
ar fi putut aparţine şi altora, „spiri-
tualizaţi” sau nu, autentici profeţi
sau simpli scamatori (oare ar fi putut aparţine?).
Dar a reda viaţa unor oameni trecuţi deja „din-
colo” era, într-adevăr, pentru cei prezenţi, un eve-
niment care putea provoca metamorfoze
existenţiale radicale. Şi e probabil că le-a provo-
cat. (Într-o evanghelie apocrifă, a lui Pseudo-
Toma, Iisus copil învie, nici mai mult, nici mai
puţin decât douăsprezece vrăbii plăsmuite de el
însuşi, din noroi moale). Nu vezi în fiecare zi ca
o copilă de 12 ani, fiica lui Iair, slujbaş al sinago-
gii, moartă de câteva ceasuri şi întinsă deja pe pat
pentru funeralii, să fie prinsă de mână şi ridicată,
ca din somn, cu un simplu cuvânt. Şi nu vezi
oriunde ca acelaşi învăţător straniu să aducă bu-
curie îndureratei văduve din Nain, înviindu-i sin-
gurul băiat pe care tocmai îl scoseseră din casă,
în sicriu. Tot prin cuvânt.

A treia înviere, a lui Lazăr, a fost cea mai im-
presionantă. Lucrul e dovedit, între altele, şi de
faptul că Ioan, singurul narator din cei patru care
o menţionează, notează că mulţi dintre cei ce „ve-
niseră” şi „văzuseră” au crezut, după aceea, în
Iisus. Minunea, inimaginabilă, spontană, împo-
triva oricărei logici a firii, făcută la vedere, a fost
mai convingătoare decât orice predică. Unii din
cei ce asistaseră la ea se vor număra printre pur-
tătorii de ramuri, la intrarea lui Iisus în Ierusalim.
Avea să urmeze propria Sa înviere, decisivă, ca
probă a credinţei, şi ferment esenţial al întregului
creştinism. Lazăr e doar ocazia unei trepte, o
etapă, o arvună a marii Învieri de după răstignire.

Lazăr era fratele Martei şi al Mariei, femei
care se alipiseră de grupul adoratorilor lui Iisus şi
la care el ţinea foarte mult. Vestea că Lazăr fusese
bolnav şi că sfârşise îl face pe Iisus să-şi schimbe
drumul spre Ierusalim şi să se abată spre Betania,
spunându-le tuturor: „Lazăr, prietenul nostru, a
adormit! Mă duc să-l trezesc!”. Jocul semantic
între „moarte”, „somn”, „credinţă” şi „trezire”
dezvăluie, subtil, străfundurile inextricabile ale

convertirii prin vederea unei minuni copleşitoare.
Iisus spune „Lazăr a murit” şi „mă bucur pentru
voi, ca să credeţi că n-am fost acolo”, iar Martei,
ieşită în întâmpinare, îi zice „fratele tău va învia”
şi „dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumne-
zeu”. Toma adaugă „să mergem şi noi şi să murim
cu el”, pe când cei prezenţi acolo, la faţa locului,
se întreabă, îndoielnici, dacă cel care a deschis
ochii orbului n-ar fi putut face astfel încât Lazăr
să nu fi murit. Aglutinant, semantica învierii, ca
eveniment primar al creştinismului, se manifestă
aici, în sătucul de dinaintea Ierusalimului, într-o
încrucişare misterioasă de sentinţe semnificative,
rostite de corul tuturor participanţilor, de la pro-
tagonişti la simpli privitori.

Imposibilitatea de iure a readucerii lui Lazăr
printre cei vii este evidentă: e mort de patru zile,
e pus deja în mormânt, miroase. Iisus e avertizat
de acestea în momentul în care porunceşte să se
ridice piatra grotei unde fusese îngropat. Ni-i şi
imaginăm pe spectatorii curioşi murmurându-şi
deplina convingere că nu se mai poate face nimic,
că e prea târziu, că în rândul oamenilor obişnuiţi
nu se poate petrece vreo schimbare a stării de lu-
cruri, că un om mort de patru zile e definitiv un
om mort. Marta şi Maria îşi frământă mâinile,
printre lacrimi, amestecând speranţa şi încrederea
în El cu disperarea, cu resemnarea. Dar învăţăto-
rul îşi ridică ochii la cer, mulţumeşte Tatălui că i-a

ascultat rugămintea şi de data asta şi
strigă, „cu glas mare”, după ce piatra
de la gura mormântului fusese ridi-
cată: „Lazăre, vino afară!” Urmarea

e stupefiantă, inclusiv pentru lectorii „credin-
cioşi” ai textului: Lazăr iese legat la mâini şi la
picioare cu fâşii de pânză şi cu mahrama acope-
rindu-i faţa, adică exact aşa cum îl pregătiseră, ri-
tual, rudele, înfăşurat ca o mumie în bandaje de
in, îmbibate cu uleiuri aromate. Lazăr din Beta-
nia, mort de patru zile, intrat în putrefacţie, imo -
bilizat de panglici, îmbălsămat de unsori păşeşte
afară, târându-şi costumul funebru ca pe-o piele
veche, demnă de lepădat. Lazăr din Betania în-
viase. Strigăte, murmure, exclamaţii înfricoşate,
căderi în genunchi, jurăminte, Marta şi Maria pre-
cipitate, oscilând între a-şi îmbrăţişa fratele sau
pe binefăcătorul lor. El ştia că Tatăl întotdeauna
îl ascultă, acum mai ales ca să creadă mulţimea
că El e Hristosul, că e Fiul, Cel aşteptat. 

Mai târziu, tot în Betania, puţin înainte de
Paştele evreiesc (deci de răstignire), Iisus ia cina,
cu Lazăr şi Marta, iar Maria îi unge picioarele cu
părul ei, plin de nard parfumat. Iisus însuşi se pre-
găteşte să moară şi să învieze, după trei zile, ie-
şind dintr-o grotă pecetluită. Exact ca cea a lui
Lazăr, aproape la fel cu el. Despre aceasta toţi
evangheliştii au povestit.

Conclusio:

Ce a trăit Lazăr în cele patru zile, în mor-
mânt? A povestit despre asta? Ce a spus prima
dată, după ce a ieşit? Cine i-a ridicat piatra de la
mormânt lui Lazăr? Dar lui Iisus? Ce a devenit,
apoi, Lazăr, până la moartea sa, a doua? Cum a
privit învierea lui Iisus? A înţeles ungerea Lui, la
masă? A rămas un creştin fervent?

N-am fost, atunci, în Betania, nu aveam cum.
Deci n-am crezut fiindcă am văzut, ca ceilalţi, ci
am crezut fiindcă am citit. Sunt un om care am
avut în faţă un text.

Adrian G. ROMILA

APOCRIFE

T
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. PETRAŞCU, GHEORGHE (1872–1949)
pictor, academician; 65 ani de la moarte
01. PHILIPPIDE, ALEXANDRU (1859–
1933) filolog, lingvist, academician; 155
ani de la naştere
01. ZARIFOPOL, PAUL (1874–1934) is-
toric, critic literar, publicist, eseist; 80 ani
de la moarte

01. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII (zi
nelucrătoare)
02. ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI 
03. ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI 
04. ZIUA NAŢIONALĂ A INIMII ÎN ROMÂ-
NIA 
05. GHEORGHIU, MIHNEA (1919–2011) scrii-
tor, traducător, academician; 95 ani de la naştere 
05. ZIUA LIMBII TĂTARE 

06. 375 ani de la finalizarea construcţiei Bisericii
TREI IERARHI din Iasi
08. ZIUA MONDIALĂ A CRUCII ROŞII 
09. ZIUA EUROPEI 

11. ZIUA ADOLESCENTULUI (a doua dumi-
nica a lunii mai) 
18. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR 
20. BALZAC, HONORÉ DE (1799–1850) scrii-

tor francez; 215 ani de la naştere
20. COPOSU, CORNELIU (1914–1995) om po-
litic, senator; 100 ani de la naştere 
21. HEREDIA, JOSÉ MARÍA DE (1803–1839)
poet cubanez; 175 ani de la moarte
21. VIANU, TUDOR (1897–1964) estetician, cri-
tic si istoric literar, poet, eseist; 50 ani de la
moarte
22. BACOVIA, GEORGE (1881–1957) poet; 57
ani de la moarte 
22. THEODORESCU, RĂZVAN istoric al cultu-
rii, istoric de arta, academician; 75 ani de la naş-
tere
25. CRAIŢA-MÂNDRA, MARIUS pictor; 45
ani de la naştere 
27. CALVIN, JEAN (1509–1564) teolog francez;
450 ani de la moarte
29.(†) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI; ZIUA EROI-
LOR ROMÂNI.

Anti‐erezii didactice
ără intenţia frizării nihilismului, dar adoptând o critică asumată a
tendinţei depersonalizatoare a cadrului didactic modern, folosind
negaţia ca procedeu de restabilire a unui echilibru valoric, sătulă
de pseudoevoluţia învăţământului românesc, voi puncta ceea ce
NU este profesorul adevărat. Această refulare publică nu urmăreşte
detaşarea de vreo mişcare sau tendinţă modernă, din contra chiar,
păstrând proporţiile, subscrie umil elogiului simplităţii şi decenţei
apostoleşti. 

Profesorul adevărat nu este un călător inergalactic, deşi unii consi-
deră învăţământul ultima frontieră şi nu este Cronos, deşi jonglează cu
clipele, cu zilele, cu anii. Nu este imun, doar se îmbolnăveşte rar, nu este
un inadaptat, deşi călătoreşte mai puţin, nu înşeală, nu se vaită, deşi îl
strânge laţul. Nu face politică, doar slujeşte adevărul, nu condamnă, doar
iubeşte cinstea, nu reproşează, doar constată. Prin natura firii sale, nu in-
vidiază, nu copiază, nu împrumută, doar visează şi speră. Nu cere, deşi
i s-ar cuveni, nu primeşte, deşi merită, nu adună, nu măsoară, nu cântă-
reşte boabele de nectar, doar împarte din tot ce are, din lumina care îl în-
văluie zi de zi. Nu are cont în bancă, nu vizitează ţări exotice, nu are
menajeră sau şofer, nu-şi poate cumpăra nimic fără mari şi îndelungate
rate la bancă. Nu îşi sărbătoreşte onomastica la restaurant, nu îşi cumpără
haine lunar, nu are telefon de ultimă generaţie. Nu poate avea câte cărţi
doreşte, nu poate merge la câte concerte ar vrea. Şi acestea nu sunt op-
ţiunea lui. Nu aşa visa el că va face carieră. Aşa vrea sistemul. Viaţa lui
nu este un basm, nu este nici măcar o nuvelă, e un roman cu multe per-
sonaje, cu oameni frumoşi, dar şi cu balauri, care-i înnoadă bucuriile şi
tristeţile, şi-i împlinesc menirea. Nu renunţă atunci când este lovit, nu
priveşte înapoi atunci când pleacă, doar luptă şi zâmbeşte, dăruieşte şi
clădeşte destine. 

El nu plânge atunci când îşi socoteşte vârsta din patru în patru ani,
nu uită câţi ochi i-au ţintuit arătătorul, nu încuie nicio uşă. Doar arată
căi, îndrumă destine, şlefuieşte minţi. Nu-şi regretă neîmplinirile, nu-şi
urăşte defectele, nu-şi acceptă suficienţa. Nu-şi pleacă fruntea cu umi-
linţă, ci cu înţelepciune, nu pierde vremea judecând pe alţii, nu are pre-
tenţia de a fi un nou Domn Trandafir. Se adaptează modernităţii, punând
însă condiţia păstrării valorilor şi principiilor perene. Nu înţelege, totuşi,
de ce trebuie să facă atâtea hârtii inutile. Nu vrea să piardă zile preţioase,
dar se supune umil şi tacit unor comenzi date într-o horă a surzilor. Pro-
fesorul adevărat nu pozează nici în erou, nici în victimă, dar poate să îm-
prăştie sau să adune norii negri atunci când doreşte. Nu este un lup
flămând, deşi uneori îşi arată colţii către fiarele ce îi ameninţă tihna, nu
loveşte cu pumnul în masă, dar palma se poate strânge la nevoie cu forţă,
atunci când demnitatea, decenţa şi inteligenţa îi sunt insultate. Nu uită
să recite şoptit, dar poate şi să-şi strige adevărurile, nu-şi plânge de milă,
dar respinge umilinţa, nu scandează promisiuni, doar aminteşte uneori
că ţine pe umeri viitorul.

Profesorul adevărat nu uită că mai presus de toate este DRAGOS-
TEA.

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

F

UN EXCELENT DICŢIONAR-
ALBUM DE ARTĂ

LA ROMAN
upă o consistentă şi bine elaborată lucrare, pe baza unei cunoaşteri din
interior, într-o perioadă de peste trei decenii, avem în vedere monogra-
fia „Muzeul de Artă din Roman – 50 de ani” (2008), Minodora Ursachi
pune la îndemâna celor interesaţi un amplu dicţionar „Identităţi artistice
la Roman” (2013), o lucrare ce completează, în mod fericit, pe cea din-
tâi, îmbogăţeşte zestrea spirituală a „cetăţii muşatine” de la confluenţa
Siretului cu Moldova şi, nu în ultimul rând, dă dreptul distinsei autoare
să ocupe un loc, onorabil şi onorant, în pleiada creatorilor de valori cul-

turale din această parte de ţară.
La fel de onorantă este publicarea acestei cărţi şi pentru Editura „Muşa-

tinia” din Roman, manager Emilia Ţuţuianu-Dospinescu, care şi-a obişnuit
concetăţenii, şi nu numai, cu apariţii editoriale aparte, realizate în condiţii de
excepţie.

Cartea este girată de distinsul şi cunoscutul profesor Gheorghe A. M.
Ciobanu, care semnează un succint „preambul” în stilu-i binecunoscut şi in-
confundabil, prin precizia şi preţiozitatea aprecierilor, căruia i se alătură Emi-
lia Ţuţuianu-Dospinescu, semnatara unei „prefeţe”, în care ţine să precizeze
importanţa dicţionarului şi locul autoarei (pe care o consideră „o distinsă
Doamnă a culturii romaşcane”) în cadrul familiei oamenilor de cultură din
municipiu.

În mai puţin de două sute cincizeci de pagini, Minodora Ursachi a alcătuit
o sută patruzeci şi două de fişe pentru tot atâţia artişti – pictori, graficieni,
sculptori, fotografi – fiecare text fiind compartimentat în trei părţi: date bio-
grafice, comentariu critic asupra valorii estetice şi un grupaj de reproduceri
reprezentative pentru personalitatea artistică respectivă, în total trei sute trei-
zeci şi cinci de imagini (315, color, 6, sepia, 14, alb-negru), transformând dic-
ţionarul într-un veritabil album de artă, realizat în condiţii grafice excelente,
primul de acest fel alcătui vreodată la Roman.

Nu este lipsit de importanţă faptul că lucrarea Minodorei Ursachi este
completată cu o bibliografie (15 titluri de referinţă în domeniul artelor plas-
tice) şi un index, ambele „piese” absolut indispensabile pentru a întregi ţinuta
ştiinţifică a cărţii.

Mai menţionăm că autoarea a avut în vedere mai multe categorii de artişti
incluşi în dicţionar: născuţi şi trăitori în Roman şi în împrejurimi (Avereşti,
Bozieni, Gherăeşti, Sagna, Spiridoneşti, Trifeşti), în trecere ori stabiliţi în lo-
calitate sau doar prezenţi, de-a lungul anilor, pe simezele Muzeului de Artă
din oraş, în expoziţii colective, personale şi chiar cei ale căror lucrări alcătu-
iesc colecţiile instituţiei.

Dicţionarul-album al Minodorei Ursachi, născut, după cum mărturiseşte
autoarea, din dorinţa de a face cunoscută contribuţia „acestei zone a ţării la
creşterea şi diversificarea şcolii româneşti de artă, la configurarea şi indivi-
dualizarea unui climat artistic local”, a fost realizat pe baza experienţei de o
viaţă a autoarei – fondator, muzeograf şi director al Muzeului de Artă din
Roman (1970-2000) –, experienţă dublată de o muncă asiduă de documentare
în domeniul atât de vast al artelor plastice, de o acribie aparte, de o pricepere
de profesionist şi, nu în ultimul rând, de talentul, de harul cu care a fost în-
zestrată în folosirea meşteşugită a cuvântului.

Constantin TOMŞA

D
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Mai este o zi cu trei semnifi-
caţii majore pentru istoria Ro-
mâniei: la 10 mai 1866,
prinţul Carol de Hohenzol-
lern-Sigmaringen depunea ju-
rământul ca domnitor al
României, cu numele de
Carol I; la 10 mai 1877, ace-

laşi Carol promulga „Declaraţia de
Independenţă” a ţării; la 10 mai
1881, tot Carol I a fost încoronat ca
prim rege al noului regat al Româ-
niei.

Povestea zilelor de 10 mai în-
cepe o dată cu venirea în Principatele
Unite a prinţului Carol de Hohenzol-
lern, desemnat prin plebiscitul din 2
aprilie 1866 ca domnitor al Româ-
niei, ce îi urma lui Alexandru Ioan
Cuza, cel înlăturat din domnie la 11
februarie, în acelaşi an.

La 10 mai 1866, prinţul prusac
intră în Bucureşti aclamat de mulţi-
mile care deja îi aşteptau sosirea şi
este escortat până în Dealul Mitropo-
liei unde depune jurământul în cali-
tate de domnitor al Principatelor
Unite Române. Vor urma 48 de ani
de domnie de mari şi transformări ale
statului român, prefigurate de una
dintre frazele tânărului domnitor –
avea 26 de ani – rostite în discursul
ce a urmat jurământului: „Punând pi-
cioarele pe acest pământ, am şi deve-
nit român!”.

Războiul ruso-turc izbucnit în
aprilie 1877 a constituit ocazia ideală
pentru ca România, aflată încă sub

suzeranitate otomană, să-şi câştige
independenţa.

Dincolo de aroganţa iniţială a
ruşilor, implicarea ţării noastre în
conflict, implicare oficializată prin
actele adoptate de Adunarea Deputa-
ţilor şi de Senat, în zilele de 29 şi 30
aprilie 1877, a dus la stabilirea învin-
gătorilor. Pe acest fond, la 9 mai
1877, după o interpelare a deputatu-
lui Nicolae Fleva privind situaţia
ţării, ministrul de externe din acea
perioadă, Mihail Kogălniceanu, ros-
teşte faimoasele cuvinte: „Suntem in-
dependenţi, suntem naţiune de sine
stătătoare!”. A doua zi, la 10 mai, in-
dependenţa este proclamată din nou,
dar de data aceasta de Camerele reu-
nite, după care domnitorul Carol I
promulgă legea şi proclamă Indepen-
denţa de Stat a României. 

La 15 ani de la venirea în ţară ca
domnitor, Carol I era încoronat ca
rege, la 10 mai 1881, după ce în prea-
labil, la 14 martie 1881, Parlamentul
a votat ca România să devină regat.
Proclamarea independenţei, în 1877,
recunoscută şi de marile puteri prin
Congresul de Pace de la Berlin, din
iunie 1878, a deschis calea unui nou
pas pentru statul român: cel al trans-
formării în regat cu un rege în fruntea
lui. Pentru a combate vocile conser-
vatorilor care îi acuzau că nu doreau
proclamarea monarhiei, guvernul li-
beral condus de I. C. Brătianu a pre-
zentat în Parlament, care l-a votat în
unanimitate, la 14 martie 1881, un
proiect de lege prin care Carol I era
proclamat Rege al României, iar ţara
îşi lua titlul de regat. În aceeaşi zi,
legea a fost promulgată de Carol I, iar
ceremonia de încoronare a fost stabi-
lită la 10 mai 1881. În acea zi, pe ace-
laşi deal al Mitropoliei unde jurase
credinţă ţării ca domnitor, cu 15 ani
în urmă, Carol I şi-a pus pe cap co-
roana de Rege al României, făcută
din oţelul unui tun turcesc capturat la
Plevna în timpul Războiului de la
1877. În acelaşi timp, soţia lui, Elisa-
beta, a fost încoronată ca Regină.
Astfel, la 10 mai 1881, se năşteau
oficial Regatul României şi Familia
lui Regală.

Ziua Eroilor
n Biserica Ortodoxă Română,
sărbătoarea Înălţării Domnului
este ziua de pomenire a eroilor
neamului românesc. Pomenim
atunci pe toţi eroii, ostaşii şi
luptătorii români din toate tim-
purile şi din toate locurile, care
s-au jertfit pe câmpurile de

luptă, în lagăre şi în închisori pentru
apărarea patriei şi a credinţei strămo-
şeşti, pentru întregirea neamului, li-
bertatea şi demnitatea poporului
român.

În semn de recunoştinţă pentru
sacrificiul suprem al sutelor de mii de
ostaşi căzuţi la datorie în timpul Pri-
mului Război Mondial, Tratatul de la
Versailles, semnat de fostele ţări beli-
gerante în 1919, prevedea, printre al-
tele, obligativitatea întreţinerii
mormintelor ostaşilor îngropaţi pe te-
ritoriile statelor respective, precum şi
a operelor comemorative de război
dedicate acestora.

În România, care a pierdut în
prima mare conflagraţie a secolului
XX aproape un milion de militari şi
civili, concretizarea prevederilor ac-

tului de la Versailles s-a făcut prin De-
cretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 —
care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie
sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării
Domnului Iisus Hristos, dată decretată
sărbătoare naţională a poporului
român. Ţara noastră a devenit astfel

primul stat care i-a asimilat pe eroii
străini celor naţionali.

Un rol important în omagierea
eroilor căzuţi la datorie l-a avut Socie-
tatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în
Război” (înfiinţată în 1919) şi trans-
formată ulterior, în 1927, în Societatea
„Cultul Eroilor”. Datorită acestei or-
ganizaţii, aflată sub înaltul patronaj al
Reginei Maria, în anul 1923 a fost
ina ugurat Mormântul Ostaşului Necu-
noscut, amplasat iniţial în faţa Muzeu-
lui Militar Naţional din Parcul Carol.
De asemenea, Societatea, care, de la
1 august 1940, s-a numit „Aşezămân-
tul Naţional Regina Maria”, a avut o
activitate prodigioasă, manifestată in-
clusiv prin construirea, în perioada in-
terbelică, a numeroase monumente şi
plăci comemorative în aproape toate
localităţile ţării.

Ca urmare a venirii comuniştilor
la putere, prin Decretul nr. 71/1948,
Ziua Eroilor a fost stabilită pe data de
9 mai, abrogându-se prevederile ante-
rioare. Decretul nr. 117/1975 privind
regimul mormintelor şi operelor co-
memorative a menţinut reglementarea
care prevedea ca data de 9 mai să fie
considerată Ziua Eroilor, sărbăto-
rindu-se cu prilejul Zilei Independen-
ţei de Stat a României şi a Victoriei
asupra Fascismului.

După 1990, ca urmare a demer-
surilor Ministerului Apărării Naţio-
nale, Ziua Eroilor nu s-a mai
sărbătorit la 9 mai, ci de Ziua Înălţării
Domnului.

La 2 mai 1995, Parlamentul Ro-
mâniei a adoptat o lege conform că-
reia ziua Înălţării Domnului a fost
declarată „Ziua Eroilor”, pentru a
omagia jertfa celor căzuţi în luptă
pentru libertate şi independenţa po -
porului român.

Ziua Înălţării Domnului a fost
desemnată Zi a Eroilor şi Sărbătoare
Naţională Bisericească, prin hotărârile
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din anii 1999 şi 2001. Toto-
dată, legea din 2003 privind regimul
monumentelor şi operelor comemora-
tive de război a proclamat sărbătoarea
Înălţării Domnului drept Sărbătoare
Naţională a poporului român. 

Î

iua de 9 mai marchează sfârşitul celui de-
al Doilea Război Mondial şi Ziua Euro-
pei. 

Sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial a lăsat în urma sa o Europă dis-
trusă din punct de vedere material, fră-
mântată de puternice crize politice şi

divizată prin „cortina de fier”, în două mari blo-
curi: Est şi Vest. Apare, în acest context, un pu-
ternic curent înspre o politică internaţională
care să fie capabilă să oprească o a treia confla-
graţie mondială şi să consolideze Europa din
punct de vedere economic (în fata S.U.A. şi a
U.R.S.S.).

Data de 9 mai a fost aleasă ca Zi a Europei
de Consiliul European de la Milano, din 1985,
apreciindu-se că punctul de pornire al construc-
ţiei Europei unite a fost declaraţia prin care, la

9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de Ex-
terne al Franţei, a propus Germaniei, vechi ina -
mic al ţării sale, dar şi altor state, să contribuie

la realizarea „unei solidarităţi de facto” şi să
pună „bazele concrete ale unei federaţii euro-
pene indispensabile pentru menţinerea păcii”.
Lua astfel sfârşit o lungă istorie de confruntări
sângeroase şi se inaugura o nouă etapă în evo-

luţia continentului nostru, bazată nu pe forţă şi
violenţă, ci pe cooperare economică şi armoni-
zare legislativă. Dând curs apelului lui Robert
Schuman, şase ţări – Belgia, Franţa, Germania,
Italia, Luxemburg şi Olanda – au semnat, la 18
aprilie 1951, Tratatul de la Paris privind prima
dintre comunităţile europene, Comunitatea
Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
Ulterior, cele şase state au decis să edifice o co-
munitate economică, bazată pe libera circulaţie
a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalu-
rilor şi, în 1957, prin Tratatul de la Roma, au
înfiinţat Comunitatea economică Europeană,
precursoare a Uniunii Europene de astăzi. Sim-
bolurile Uniunii Europene sunt: drapelul,
imnul, deviza, moneda unica euro şi Ziua Eu-
ropei, 9 mai. (Art. I-8, Tratatul de instituire a
unei Constituţii pentru Europa).

Z
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Arta EBRU sau Foiţa turcească
ntervalul 13-18 aprilie 2014 a reprezentat
o săptămână de studiu intens al meşteşu-
gurilor şi artei tradiţionale turceşti. Asta
a însemnat întâlnirea de proiect din Kas-
tamonu-Turcia. Un mod de a descoperi
arta, tradiţiile şi obiceiurile unui neam
total diferit dar atât de asemănător cu noi,

românii, prin dragostea cu care îţi împărtăşesc
din secretele artei tradiţionale, prin ospitalitate
şi implicare.

Drumul nostru, al echipei de proiect din
Asociaţia Magister Educationis Neamţ, a fost
unul destinat cunoaşterii, schimbului de bune
practici, identificării unor elemente noi în ma-
terie de tradiţie şi folclor. Şi cum nu se putea
mai bine, proiectul care ne-a reunit, Thesaurus,
www.adult-education.ro, un parteneriat pentru
învăţare Grundtvig, destinat a se derula pe doi
ani 2013-2015, ne-a oferit posibilitatea de a
identifica lucruri referitoare la obiceiurile, tra-
diţiile şi folclorul specifice Turciei.

În cadrul scurtei perioade destinate cerce-
tării şi studiului intens, am avut posibilitatea să
aflăm despre arta EBRU. Artistul care ne-a că-
lăuzit paşii spre lumea magică a acestei tehnici,
ne-a spus că aceasta artă de origine otomană,
întâlnită în toată lumea arabă,este apărută pen-
tru prima dată în oraşul Buhara din Turkestan.
Modalitatea de realizare este simplă şi mai mult
decât atât… pictura pe apă nu se poate imprima
decât o singură dată şi, prin urmare, fiecare lu-
crare este unică. Tehnica prin care se obţin pic-

turile Ebru, este simplă şi complexă
în acelaşi timp: pictorul se foloseşte
de o tavă (precum cea de cuptor) în
care este pusă apă. Se împrăştie
apoi vopseaua lichidă, pe toată supra-
faţa apei, realizându-se forme florale
sau geometrice. Ulterior, acestea sunt
transpuse pe hârtie. Pentru realizarea
desenului se folosesc: pigmentul de
plante, tulpina de trandafir, vopseaua
de pământ, guma arabică, părul de
cal. Această artă, cunoscută şi sub de-
numirea de „Foiţa turcească”, este
reprezentativă pentru cultura tradiţio-
nală turcească. 

Acesta a fost unul din atelie-
rele de lucru la care am participat.
Au fost multe lucruri de învăţat în
aceste câteva zile. Primiţi într-un mod fastuos
încă din prima zi, gazdele ne-au oferit posibili-
tatea să intrăm în lumea folclorului tradiţional
prin prezentarea unui spectacol care a adunat
mici dansatoare-păpuşele de porţelan-purtă-
toare a unor costume tradiţionale impecabile,
artişti interpreţi ai unor melodii tradiţionale tur-
ceşti. Am împletit cultura şi tradiţia noastră cu
a lor, domnul profesor Claudiu Luchian coor-
donând atelierul de formare destinat dansurilor
populare româneşti.

Am avut ocazia să vedem cum fiecare din
ţările participante la proiect – Croaţia, Portuga-
lia, Grecia – sub coordonarea Asociatiei Cul-
turale Europea din Vaslui, îşi prezintă
frumuseţile specifice precum şi activităţile de-
rulate de la începutul proiectului şi până în mo-
mentul întâlnirii în cadru festiv, organizat la
Kastamonu Public Education Center. Am vi-
zionat Vedat Tek Exhibition Center, unde sunt
expuse produsele tradiţionale turceşti şi în final
am participat la atelierul de formare de la Wood
Academy, unde am lucrat în lemn sub atenta în-
drumare a meşterilor. Au urmat alte ateliere de
formare, la Yakupağa Külliyesi, unde am învăţat
cum e cu ţesăturile acelea mirifice pe care le
poartă şi azi cu mare mândrie şi care le împo-
dobesc casele, am vizitat Muzeul meşteşugari-
lor, care ne-a oferit şi posibilitatea de a pleca
acasă cu o părticică din tradiţiile locului.

Am avut ocazia să îmbinăm tradiţiile cu

ştiinţa, în cadrul vizitei de la Safranbolu, un
muzeu în aer liber al Turciei inclus în Patrimo-
niul Mondial UNESCO, unde am putut observa
arhitectura caselor, tipologia străzilor ca o do-
vadă elocventă a unui oraş tipic otoman din se-
colele XVIII-XIX şi unde am putut admira
meşteşugurile tradiţionale care încă se practică.

Mâncărurile tradiţionale au fost încercate
din prima până în ultima zi a şederii noastre
acolo, apogeul fiind atins în seara în care am par-
ticipat la o cină într-un cort tradiţional turcesc.

De asemenea, am studiat împreună noile
funcţionalităţi ale sistemului de management al
învăţării – LMS – http://www.adult-
education.ro/lms – şi am sugerat şi testat con-
strucţia altor instrumente electronice de lucru –
un grafic personalizat de urmărire a progresului
fiecărei noi competenţe dobândite de cursanţii
adulţi. S-au pus şi bazele cursurilor de limbi
moderne şi de limbi mai puţin studiate predate
prin intermediul limbii engleze prin sistemul
LMS, făcându-se demonstraţii practice în acest
sens cu adulţii care învaţă participanţi la reu-
niune.

O săptămână încheiată, cu tradiţii, obice-
iuri, folclor… toate turceşti, ne-au oferit posi-
bilitatea de a cunoaşte o altă lume iubitoare de
frumos, cultură şi tradiţie.

Profesor-metodist Elena-Roxana IRINA
Casa Corpului Didactic Neamţ

I
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Iunie

. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
01. 185 de ani de la apariţia, la Iaşi, a revistei, ALBINA ROMÂ-
NEASCA (fondată de Gh. Asachi)
02. CARACOSTEA, DUMITRU (1879–1964) istoric literar, folclorist,
academician; 60 ani de la moarte 29. BĂLCESCU, NICOLAE (1819–
1852) istoric, scriitor, om politic; 195 ani de la naştere
05. LAZĂR, GHEORGHE (1779–1823) întemeietorul învăţământului
modern; 235 ani de la naştere 

05. NOTTARA, CONSTANTIN I. (1859–1935) actor; 155 ani de la naştere
05. ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI 
05. ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 
05. ZIUA NAŢIONALĂ A REGATULUI DANEMARCEI 
06. DRĂGOI, SABIN V. (1894–1968) compozitor, folclorist, academician;
120 ani de la naştere
08. ZIUA MONDIALĂ A OCEANELOR 
08. (†) POGORÂREA SF. DUH (Rusaliile) 
09. (†) SFÂNTA TREIME (zi nelucrătoare) 
08. CERCHEZ, MIHAIL CRISTODULO (1839–1885) general; 175 ani de

la naştere
09. 65 ani de la constituirea SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI FI-
LOLOGICE DIN ROMÂNIA
09. COTRUBAŞ, ILEANA soprană; 75 ani de la naştere
10. ZIUA NAŢIONALĂ A REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI
IRLANDEI DE NORD 
10. ZIUA NAŢIONALĂ A PORTUGALIEI /10 iun
11. STRAUSS, RICHARD (1864–1949); 150 ani de la naştere
15. EMINESCU, MIHAI (1850–1889); 125 ani de la moarte
21. ZIUA MUZICII EUROPENE 
21. CARP, PETRE P. (1837–1919) scriitor, politician, prim-ministru al Ro-
mâniei; 95 ani de la moarte
19. CĂLINESCU, GEORGE (1899–1965); 115 ani de la naştere
23. ODOBESCU, ALEXANDRU (1834–1895); 180 ani de la naştere
24. ZIUA AVOCATULUI ROMÂN 
25. ZIUA NAŢIONALĂ A REPUBLICII SLOVENIA 
26. ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL ROMÂN 
27. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PESCUITULUI 
29. ZIUA DUNĂRII 
30. CONSTANTINESCU, PAUL (1909–1963); 105 ani de la naştere.
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ândul de a scrie ceea ce urmează s-a năs-
cut pe neaşteptate, într-o zi când, privind
cu nostalgie la colecţia mea de discuri
muzicale, am voit să ascult unul de prin
anii 60 ai veacului trecut, o înregistrare
stereo a celebrei balade a mult prea uita-
tului Ciprian Porumbescu. Un pick-up

excelent, marca „Tesla”, stereofonic, pus în
priză, porneşte şi merge! La câteva secunde
după începutul audiţiei, apare un sunet caracte-
ristic, urmare a tocirii „acelor” de safir ale ma-
şinii de redat sunete. Aflându-mă în Franţa,
unde găseşti în unele magazine şi piese auto de
prin anul 1938, încep căutarea de lungă durată,
terminată în fiasco: „Acele” sunt de negăsit. Să
le cer direct de la cehi? Dar mai există firma
producătoare? Uite, asta e: fabricanţii aparatu-
lui meu nu s-au pregătit pentru eventualitatea
că un nostalgic ar putea voi să folosească pro-
dusul lor peste vreo jumătate de veac, adică
acum, în 2014. Nu s-au pregătit pentru viitor …
Asta e! Aici stă cheia reformei: în pregătire.

Să ne întoarcem la treburi mai serioase,
adică la agasanta şi permanenta reformă (fără
fond) a şcolii româneşti, mereu în fierbere,
mereu în stadiul de ceaţă. Şi dacă am început
cu o povestioară, să continuăm tot aşa. Cu toţii,
chiar şi cei care nu au citit măcar un rând din
opera sa, reformatorii moderni pun în capul lis-
tei lor numele marelui Spiru Haret, organizato-
rul şcolii româneşti din primul deceniu al
veacului al douăzecilea.

Esenţial este să luăm seama că,în acel în-
ceput de veac, societatea românească trecea de
la un ritm de mişcare pe care, plastic şi cu scu-
zele de rigoare, l-aş numi al boului, la unul mai
dinamic, să-i zicem al calului trăpaş. După
multe secole în care economia eminamente
agrară din această ţară rămăsese neschimbată,
cu tehnologie cu tot (Vezi pastelurile elocvente
ale lui Vasile Alecsandri, mare agricultor la
Mirceşti!), acum, la început de veac, se între-
vedea un alt ritm, ceva mai alert, dar nu neapă-
rat accelerat, exact ca în comparaţia rurală de
mai sus. 

Este ştiut că pe atunci numărul anilor de
şcoală varia: pentru unii, cinci (cursul primar);
pentru alţii, între care şi învăţătorii, unsprezece
(5 plus cursul secundar); şi cel mult paisprezece
(pentru cei cu studii superioare). Dacă mai
adăugăm nişte ani de ucenicie în meserie/pro-
fesie, înseamnă că instruirea intelectualului, în-
văţător sau profesor, se încheia în linii mari
când acesta avea vârsta de douăzeci şi trei de

ani (învăţătorii) sau de douăzeci şi şase (profe-
sorii). Prin urmare, era absolut necesar ca for-
matorii de la vârf să cunoască bine „comanda
socială” ce avea să vină peste minimum unspre-
zece ani. De asemenea, cei care făceau, în şco-
lile de toate gradele, măcar un rudiment de
„orientare şcolară şi profesională”, aveau dato-
ria profesională de a şti ce profesii/meserii vor
fi la modă, pentru a-şi îndruma elevii şi, mare
atenţie! să poată pregăti din timp, în şcoală, ele-
vii pentru meseria dorită, pe atunci, prin 1900,
cea de agricultor cu pământ puţin.

În acest scop cât se poate de pragmatic, re-
numita Şcoală Normală din Iaşi, „Vasile Lupu”,

în cei şase ani de studiu, îi învăţa pe viitorii for-
matori, majoritatea viitori dascăli de ţară,nu
doar ştiinţele principale, teoretice, ci şi agricul-
tură, pomicultură,apicultură, avicultură, tâm-
plărie, creşterea viermilor de mătase etc. etc. Şi
profesorii lor şi ei erau siguri că, pe durata func-
ţionării la catedră, vor fi eficienţi, fiindcă nu se
vor ivi schimbări de bază în economia rurală.

Dacă iau în seamă faptul că Învăţătorul
Gheorghe Cojocaru din Dobreni a intrat la ca-
tedră în anul 1901 şi a ieşit la pensie în 1930,
când abia împlinea 49 de ani, înţelegem cât se
poate de bine ecuaţia.

Pentru generaţia dascălilor care şi-au înce-
put cariera didactică în anul 1930, se pornise să
sune, mai întâi discret, apoi din ce în ce mai in-
sistent, alarma: societatea trecea de la viteza ca-
lului în trap la aceea a locomotivei cu aburi.
Prognozele nu mai erau atât de sigure dacă se
refereau la viitorii 15-20 de ani, dar nici nu alar-
mau prea mult, fiindcă ţărănimea constituia
peste 70% din populaţia României Mari şi eco-
nomia rurală nu progresa în acelaşi ritm cu cea
de la oraş. 

Vârsta de pensionare a dascălilor se prelun-
gise la 55 şi 60 de ani, stagiul se întindea mult
dincolo de 25-30 de ani şcolari şi, prin urmare,
a apărut nevoia „reciclării” pe profesie. Dar
cine să o facă, unde, cu ce mijloace şi, mai ales,
de unde bani, având în vedere că atunci, ca şi
azi, şcoala era codaşă la prevederile bugetare?

Adăugaţi vă rog apetenţă noastră de a copia
modele străine, ce se potriveau realităţilor ro-
mâneşti ca nuca în perete.

Ajung acum la propria mea viaţă şi la pro-
fesia pe care am îmbrăţişat-o. Când citiţi aceste
rânduri, dacă mai trăiesc, am trecut de 80 de
ani. Existenţa mea a început în zodia lămpii cu
petrol şi a plugului cu brăzdar de fier, tras de
boi sau de cai (Atenţie la viteza de înnoire de
atunci!) şi se încheie în epoca zborurilor cos-
mice, a internetului, globalizării ş.a.m.d., când
nimeni, dar absolut nimeni nu poate şti cum va
arăta ritmul de înnoire de peste zece ani, încotro
o va lua omenirea care pare acum complet de-
busolată şi ce profesii vor fi necesare, pentru a
le pregăti de pe acum. Dar oare le putem pre-
găti, dacă nu ştim ce şi cum va fi?

Pentru optimiştii între care mă număr,
lumea viitoare se va debarasa de aglomeraţiile
urbane imense şi va alege, dacă va mai avea
când, viaţa în aşezări de proporţii mici şi medii,
agro-industriale (dar nu înţelegeţi cuvântul „in-
dustriale” în sensul actual!). Rămâne de văzut
ce profesii vor fi necesare acelei lumi.

Pentru pesimişti, prin creşterea neîngrădită
a populaţiilor şi, mai cu seamă, prin încălzirea
globală, viitorul omenirii va fi scurt şi tragic.
Cât de scurt? Dar chiar şi pentru un asemenea
coşmar ne trebuie intelectuali, meseriaşi, agri-
cultori şi aşa mai departe. Chiar şi gropari, in-
cineratori şi cine ştie ce alte profesii. Cine le
gândeşte, pentru ambele variante? Sau pentru
altele, care scapă gândirii mele?

Prin urmare, stimaţii mei colegi, care ar tre-
bui să fie „reforma” actuală a şcolii? Încotro şi
cu ce unelte? Pentru asta nu avem nevoie de
Mama Omida, ci de alt tip de formatori, capa-
bili să pregătească noile generaţii pentru schim-
barea din mers, dacă nu a profesiei, cel puţin a
parametrilor în care funcţionează profesia (me-
seria). Unde sunt aceştia? Cine îi formează
ACUM? În Vest? Iluzie, mare iluzie. Şi aici,
unde mă aflu de câţiva ani, dăinuie harababura.
Cu ce unelte şi cu ce mijloace? De unde sumele
uriaşe pentru schimbarea totală a concepţiilor
despre şcoală şi schimbarea totală a ŞCOLII, în
funcţionalitatea ei?

Şi tot nu am găsit „ace” noi, de safir, pentru
bătrânul şi perfect funcţionalul meu „Tesla”…

Mihai Emilian MANCAŞ
Ianuarie 2014

G

VORBE
DE CLACĂ

Moara lui Tudoran

Primele reviste didactice în Neamţ
evistele didactice apărute în Piatra-N., în afară de revista literară şi
Ştiinţifică „Asachi”, căreia i-a pus baza Ion Negre, în 1880, sub aus-
piciile Societăţii ca acelaşi nume; în afara de activitatea Societăţii şti-
inţifice, literare şi muzicale „Vasile Conta”, înfiinţată la 1913, având
preşedinte pe Ioan Negre, iar membri pe Ion D. Ioaniu, Dr. D. Aposto-
lide (tatăl d-lui D. Apostolide, Consilier la Înalta Curte de Casaţie şi
de Justiţie), Remus C. Şoarece, Secretar Cincinat Pavelescu (epigra-
mistul) şi Casier d-l Gh. Belu  Palade, fost profesor şi inspector general

şcolar; în afară de activitatea „Ligei Culturale”, Secţia Piatra-N., în afară
de activitatea Casei Naţionale „Regina Maria”, din Piatra – şi apoi de cea
a Cursurilor de vară a învăţătorilor, a Societăţii misionare-religioase „So-
lidaritatea”‘, desfăşurată la M-rea Neamţului şi a Cursurilor de Limba fran-
ceză a d-lui profesor universitar N. Şerban, sunt:

a) „Propăşirea”, întemeiată şi condusă de Gh. Nicolau şi Zulnia Isă-
cescu.

b) „Apostolul” (an I-VI), revistă întemeiată de D-nii: C. Luchian, Vasile
Gaboreanu, Vasile Scripcariu, Eufrosina Manoliu, Al. Gheorghiu,Victor An-
drei (profesor), C. Turcu, M. Avadanei, D. Hogea (publicist), Teofan Macovei,

M. Stamate, L Rafail şi I. Stroia. Comitetul de conducere în 1940 (vezi an. VI,
N-rile 5.6, din Mai – Iunie, 1940) este alcătuit D-nii: I. Radu, Victor Ţăranu
(profesor), M. Avadanei, Gr. Vlad, Virgil Dobrescu (profesor, directorul şcoalei
normale „Gh. Asachi”), D-na Cleopatra Dobre (profesoară, directoara şcoa-
lei normale de fete), C. T. Pricop (inspector şcolar primar al judeţului Neamţ),
V. Gaboreanu,V. Scripcariu, D-na Eufrosina Manoliu, S. Purice, C. Turcu
(profesor, publicist), Th. Ursu, Vultur Orendovici (profesor), Ioan Iliescu (in-
spector şcolar primar, delegat, al judeţului Neamţ) şi Neculai Volmer, Direc-
torul şi sufletul revistei este, ca şi în trecut, d-l profesor Victor Ţăranu. În
vremea din urmă, la „Viaţa şcolară” se adaugă variata şi interesanta cola-
borare a elevilor şcoalei normale privind: „Educaţia literara şi filosofică”,
„Idei, fapte, Oameni”, „Educaţia sănătăţii”, „Educaţia morală” şi „Cărţi,
reviste, Cronici” – care cuprind un material felurit, bogat, deosebit de in-
structiv şi frumos scris.

c) „Preocupări didactice” (an 1-IV) revista întemeiată şi condusă de D-l
Virgil Dobrescu, profesor şi directorul şcoalei normale de băieţi din Piatra-
N. Anul al IV-lea (N-rile 1-2), din 1939, se încheie cu deosebit de interesantul
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Primele reviste didactice în Neamţ
olum Comemorativ: „Un sfert de veac de activitate a Şcoalei normale
de băieţi „Gh. Asachi” – Piatra-Neamţ”, tipărit prin îngrijirea d-lui
profesor Victor Andrei. Articolul prim e semnat de d-l P. Popovici, cel
dintâi director al Şcoalei şi unul dintre întemeietorii ei, în 1912. iar ur-
mătoarele de D-nii D. Focşa (fost director al Şcoalei), V. Ghiţescu (fost
director al Şcoalei), Virgil Dobrescu (actualul director), Victor Andrei
(profesor), Victor Ţăranu (profesor şi fost director al Şcoalei), L. Tăz-
lăuanu (profesor), C. Turcu, apoi de învăţătorii foşti elevi ai Şcoalei:

Tr. Belcescu, I.Tomulescu, P. Butnariu, M. Avădanei, de învăţătorii absolvenţi
de la alte şcoli normale: Leon Mrejeriu, C. Luchian, P. Gheorgheasa, M. An-
driescu.

d) „Flori de Munte”, revista şcoalei normale de fete din Piatra N. a cărei
directoară este D-na Cleopatra Dobre. Revista este condusă cu îngrijire
aleasă de D-ra profesoara Maria Dumitrescu, iar colaboratoarele cele mai
numeroase sunt însăşi elevele şcoalei, care sunt îndrumate temeinic să scrie
cu fond frumos îmbrăcat.

e) Au mai apărut în Piatra-N., în anii din urmă, reviste literare de scurtă

durată şi cu întreruperi, câteva numere „Petrodava” şi „Vasile Conta”, la
care au colaborat profesori, învăţători, publicişti şi chiar elevi de liceu dintre
cei mal îndemânateci de condei.

f) Între numeroasele ziare apărute, din timp în timp şi neregulat mai toate
cu caracter politic,în Piatra-N., însemnăm:

Ziarul „Avântul”, cu caracter naţional, cultural şi informativ în care se
oglindeşte viaţa specifică a regiunii, întemeiat şi condus de D-nii: D. L. Stah-
lescu (profesor), Aurel Rotundu (profesor, directorul Liceului „Petru Rareş”),
C. Turcu şi alţi cărturari din localitate.

g) Anuarele Liceului „Petru Rareş”, Anuarele Comemorative ale Şcoa-
lei Normale de băieţi, 1939 şi al celei de fete, 1940, ca şi Dicţionarul geo-
grafic al judeţului Neamţ de C. D. Gheorghiu, fost învăţător şi apoi profesor,
„Călăuza judeţului Neamţ” de Preot C. Matasă şi „Din trecutul oraşului
Piatra-N. Amintiri’’ de D. Hogea, cuprind date şi informaţii deosebit de im-
portante şi utile pentru istoricul şcoalelor primare din judeţul Neamţ.

(APOSTOLUL nr. 7-9, iulie – septembrie 1940)

v

Un om generos: învăţătorul ION I. TOMESCU

ie, care terminasem clasa a IV-a, mi se
sortise acum profesia de croitoreasă. În
vacanţa mare, am şi lucrat la un atelier:
surfilam, făceam tivuri, înnodam aţele
dar, mai ales, duceam rochiile terminate,
acasă la „doamne”, din care unele – în
treacăt fie spus – nu erau mai „doamne”
decât Leana lui Costel Pârţag, fiindcă îmi

luau „lucrul” fără să-mi dea bani pentru pa-
troană, lăsându-mă ore întregi să aştept zadar-
nic lângă cerdac şi umplându-mi astfel sufletul
de revoltă.

În casa unui controlor financiar, unde am
intrat ducând pe braţul stâng, să nu se şifoneze,
o rochie nouă pentru soţia acestuia, l-am găsit
pe domnul Tomescu, pregătind pe cele două
fete ale familiei, pentru admiterea în liceu.
Acestea, după câte ştiam de la şcoală, sufereau
de „incompatibilitate astrală” cu matematica.

Văzându-mă, învăţătorul mi-a arătat pro-
blemele în lucru, cerându-mi să încerc – rezol-
varea lor, ceea ce am şi făcut, rapid şi corect,
dar adăugând că mie, aritmetica, geometria şi
celelalte nu-mi vor mai folosi prea mult în
viaţă, fiindcă părinţii mei mă fac croitoreasă.

Învăţătorul ştia că terminasem cursul pri-
mar cu media 10 şi, în primăvară, luasem pre-
miul I pe judeţ, la un concurs de compunere şi
desen, pe tema „De ce pomenim în fiecare an
pe eroii neamului”, (concurs cu lucrări execu-
tate în faţa comisiilor şi cu subiecte necunos-
cute dinainte). El a scos 50 de lei din buzunar
şi mi i-a  dat să cumpăr timbre fiscale, pentru
a-mi scoate de la primărie şi percepţie actele ne-
cesare înscrierii la concurs pentru o şcoală se-
cundară (cum se proceda atunci, cu concurs
după absolvirea cursului primar).

Secretarul primăriei şi perceptorul au fost
binevoitori şi expeditivi, ajutându-mă ca într-o
oră şi jumătate să mă întorc cu actele. Învăţăto-
rul a plecat cu ele la Piatra-Neamţ şi m-a înscris
la Şcoala Normală de Fete (fiindcă avea inter-
nat bun şi oferea burse elevilor merituoşi şi fără
mijloace materiale).

Tot el m-a însoţit şi la concurs, pentru care
n-am mai citit nici măcar o pagină, atât de sigură
eram pe cunoştinţele, pe memoria mea şi pe pre-
zenţa de spirit. (Fără să o fi ştiut atunci, eram în
zodia acelui „Arcaş” îndrăzneţ, care ţinteşte cu
săgeata spre ideal... „e deschis la judecată, plin
de speranţă” etc. – conform unui „zodiac gene-
ral european”. Şi, vorba lui Creangă, plin de
noroc ca broasca de păr...).

Între timp, s-a întors şi tata din călătoria lui
de cinci săptămâni cu plutele de la Dorna la Ga-
laţi şi a venit la Piatra-Neamţ să vadă ce se în-
tâmplă cu mine. A venit tocmai când se dădea
teza la matematică, găsind curtea Şcolii Nor-
male plină de părinţii „candidatelor”. Între ace-
ştia se afla şi învăţătorul Tomescu,
aştep tân du-mă pe mine de la teza care constituia
piatra de încercare a examenului. Multe fete ie-
şeau din clase plângând cu sughiţuri şi mărturi-
seau că nu le-au ieşit rezultatele corecte... Eu,
ţin minte ca acum, am ieşit sărind într-un picior,
ca la şotron, pe scări, şi râzând. M-a rănit însă
imediat neîncrederea tatei:

– Râzi tu, râzi, dar ai greşit problema! În-
văţătorul Tomescu m-a întrebat:

– Ce rezultat ţi-a ieşit?
– 6012, dar am tăiat din zecimale.
– Perfect; 6013 ar fi fost, prin rotunjire, ne-

trăind zecimale, a mai spus el, şi atunci am văzut
ce mare strălucire au căpătat ochii lui şi ce feri-
cit râdea, cu toată faţa, cu toată fiinţa...

Acum îmi dau seama că omul alungat din
învăţământ se simţea în largul său, bucuros să
se afle din nou între colegi, privit cu undă de
invidie, dar şi cu admiraţie de ei, fiindcă eu
eram, dragă doamne, cunoscută în judeţ, de la
concursul de care am amintit.

A asistat şi la examenele orale (limba ro-
mână, matematică, istorie şi geografie), apoi,
după câteva zile, tot el a venit la Piatra-Neamţ
să ia rezultatele şi s-a întors la fel de fericit:
eram pe locul I şi obţinusem bursă, ceea ce i-a
determinat pe părinţi să-şi sporească sacrificiile
pentru mine, pe durata a opt ani...

Dar peste două săptămâni începea şcoala şi
ei s-au văzut în mare dificultate, căci nu eram
primită decât cu o bogată „zestre” pentru şcoală
şi internat, confecţionată după anumite stasuri
şi la anumiţi meşteri. Pe lângă altele, mi se
cerea, obligatoriu, vioară. Tot domnul Tomescu
m-a salvat, dându-mi vioara sa; desigur, îşi în-
chipuia ce soartă va avea sărmanul instrument
în mâinile unui copil total nepriceput... Dar ge-
nerozitatea lui nu avea limite.

După doi ani, familia mea s-a mutat la Pia-
tra-Neamţ, unde erau bunicii de pe tată. În
1943, eu terminam Şcoala Normală, pe acelaşi
loc: I. Munca intensă şi comportarea corectă
constituiau singurele posibilităţi pentru mine de
a-mi arăta recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de
învăţătorul Tomescu.

Între timp, domnul Tomescu a câştigat pro-
cesele cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a fost
reintegrat în post şi, cu banii primiţi ca despă-
gubire, şi-a cumpărat, în Bicaz, o căsuţă cu gră-
dină şi cerdac. S-a căsătorit cu o tânără
basarabeancă, refugiată singură din Basarabia,
apoi a înfiat o fetiţă, rămasă orfană la trei ani,
care astăzi este profesoară de matematică în
Piatra-Neamţ şi are doi copii studenţi. Oare
acestea nu se înscriu pe linia aceleeaşi nesfâr-
şite generozităţi?

Destinat să fie învăţător, Ion I. Tomescu a
fost un altfel de „Domnu Trandafir”, potrivit
vremurilor noastre zbuciumate; dar el a rămas
un „Domnu Trandafir” al meu, căruia îi închin
cu emoţii aceste rânduri.

Prof. Veronica MIHĂILESCU

M

Avem bucuria de a publica în această ediţie un articol semnat de doamna profesoară Veronica
MIHĂILESCU, cel mai longeviv colaborator al revistei noastre. Domnia sa a debutat, fără să
ştie, în paginile primei serii (Apostolul nr. 8, iunie 1935), unde inspectorul şcolar C. Luchian i-a
publicat o compunere apreciată cu „premiul I cu medalie” la un concurs judeţean dedicat cinstirii
eroilor neamului. Era, atunci, elevă în clasa a IV-a, şi semna (normal!) cu numele său de domni-
şoară – Veronica CHIRIBĂU. (Un portret al acestui distins dascăl nemţean a publicat prof. Mihai
Emilian MANCAŞ în numărul revistei din martie 2014.) În seria nouă a publicaţiei, doamna Mi-
hăilescu revine în numerele festive din martie 1999 şi 2014. Dincolo de aspectul documentar, na-
raţiunea care urmează este nu doar plină de farmec, ci şi o pledoarie, caldă şi pătimaşă, pentru
şcoală şi slujitorii ei, reabilitând tot mai estompata imagine a APOSTOLILOR de altădată.

M.Z.
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mai 1902,  la iniţiativa institutorului
Gheor ghe Nicolau, s-a înfiinţat Corul În-
văţătorilor din Judeţul Neamţ. 

■ mai 1930, Şcoala Normală de Fete
din Piatra-Neamţ a primit Medalia „Palmes
Academique” în grad de „Oficier d’Acade-
mie” oferită de Guvernul Franţei.

■ 1/1864 – n. Ermil Istrati, la Bicaz
(d. 14. 09. 1925, Piatra-Neamţ), profesor, autor de
manuale şcolar, director al Liceului „Petru Rareş”
(1898-1905). Diploma de avocat (1909). Ca autor
de manuale şcolare, va fi remarcat de Simion Me-
hedinţi şi de către George Vâlsan şi va fi primit
membru al Societăţii Geografice din România.
Volume: „Noţiuni de chimie şi mineralogie pentru
clasa a III-a gimnazială”, manual, 1895; „Uzu-
fructul în dreptul roman şi românesc”, 1905.

■ 4/1923 n. Paul Vasiliu, la Piatra-Neamţ,
profesor de filosofie, psihologie, pedagogie, ingi-
ner, inspector şcolar, profesor la Şcoala Medie Nr.
1 de Băieţi (în prezent Colegiul Naţional „Petru
Rareş”, 1954-1955), profesor (1969-1970; 1972-

1983; 1992-1996) şi director
(1974-1975) al Liceului Pe-
dagogic, al Grupului Şcolar
de Chimie (în prezent Cole-
giul Tehnic „Gheorghe Car-
tianu” (1965-1968), toate din
Piatra-Neamţ, om de o aleasă
cultură, autor a numeroase ar-
ticole publicate în presa cen-
trală de specialitate şi în

publicaţiile locale, precum şi al „Monografiei Şco-
lilor Normale din Piatra-Neamţ 1912-2002”
(2002). La mulţi ani, Domnule Profesor!

■ 5/2009, d. Simona Vasiliu-Chintilă (n.
15. 10. 1928, Piatra-Neamţ), artist plastic, absol-
ventă a Liceului de Fete (actualul Colegiu Naţio-
nal „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ), apoi a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigo-
rescu”, secţia artă monumentală şi restaurare.
După absolvire, cadru didactic al acestuia (1954-
1986). Membru al U. A. P. (1956) Numeroase ex-
poziţii personale, în ţară şi peste hotare. Premiul
special al juriului la Bienala de la Sao Paulo
(1963), Premiul UAP pentru ară decorativă
(1966), Premiul „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
(1997). Este autoarea cărţii de versuri „Sora mea
geamănă” (2005). Împreună cu Iulia Hălăucescu
a realizat un mozaic (marmură) la Hotelul
„Roman” din Roman.

Studii şi sinteze
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Muzicienii şi pedagogia; magiştri şi discipoli

coala de la biserica Sf. Toma
din Leipzig era totuşi o grea
povară pentru cantorul Bach.
Obligaţiile şcolare îi răpeau
nemilos timpul şi energia pe
care le-ar fi putut fructifica în
alte zeci de capodopere.
„Clasa inferioară a şcolii Sf.

Toma era plină de copii răi şi din
cale-afară de neascultători, care
străbăteau uneori oraşul desculţi,
urlau, cerşeau, săvârşeau tot felul
de pozne, mai cu seamă în cursul
târgului de Paşti, de Sf. Mihail sau
de Anul Nou…” (A.M. Bach). Se-
bastian Bach era profund nemulţu-
mit de sistemul şcolar instituit la Sf.
Toma şi venea cu propuneri deose-
bit de pertinente pentru îmbunătăţi-
rea acestuia, în vederea sporirii
eficienţei instruirii copiilor şi, odată
cu aceasta, ridicarea calităţii artis-
tice a ansamblului coral sau instru-
mental. El opta pentru un sistem
mai profesionist în selecţia copiilor,
pentru a se preveni pătrunderea în
şcoala sa a celor fără talent. El pro-
punea, de asemenea, îmbunătăţirea
metodelor şi procedeelor de in-
struire, care să preceadă cu măcar
un an intrarea ca titulari în aceste
ansambluri. De asemenea, Bach era
de părere că acei corişti sau instru-
mentişti deosebit de înzestraţi să fie
păstraţi în ansambluri printr-o „gra-
tificaţie” (retribuţie) onorabilă, pen-
tru ca să nu fie tentaţi să părăsească
formaţia, în schimbul unor oferte
mai avantajoase în alte oraşe. Bach
mai cerea ca toţi muzicanţii bisericii
Sf. Toma să fie trataţi mai „omenos”
şi să fie feriţi de grijile materiale,
pentru a se putea dedica pe de-a-
ntregul muncii lor.

Sebastian Bach lucra cu plăcere
mai ales cu colaboratorii mai in-
struiţi (studenţii), pe care-i aprecia
şi care-l ajutau să ridice ştacheta in-
terpretativă. Despre aceştia, Bach
spunea: „Din partea acestora n-am

avut niciodată nemulţumiri”, deoa-
rece ei „o fac oricând cu tragere de
inimă, fără să stea pe gânduri şi…
fără să se aştepte la vreo răsplată
din partea cuiva”. Unul dintre acei
„studenţi” (Kittel) povesteşte: „Ce
om minunat este maestrul nostru!
Nu mai este unul în toată Germania
care să-i semene… El aprinde în su-
fletele noastre o nemărginită fla-
cără… Era pentru mine o bucurie
fără seamăn să-i văd pe aceşti tineri
înconjurându-l pe
Sebastian cu ardoa-
rea şi devotamentul
lor, dăruindu-i-se cu
înflăcărarea tine-
rească…” De fapt,
studenţii de care vor-
bim erau „discipoli
particulari ai maes-
trului”. Pe lângă ei,
Sebastian Bach îşi
lua şi elevi „amatori”,
de care nu se putea
lipsi, pentru că „veni-
turile acestor lecţii
erau de mare ajutor”,
preciza A.M.B. Pe cei care nu
urmau întocmai sfaturile „maestru-
lui”, acesta renunţa la ei fără remuş-
cări, chiar dacă, în acest fel,
veniturile familiei riscau să scadă.
Unui astfel de elev, Sebastian Bach
îi zise cu ironie: „Stimate domn,
dumneata se pare că eşti prea înain-
tat pentru lecţiile mele, astfel că este
mai nimerit să punem capăt orelor
chiar acum”.

Pentru elevii înzestraţi şi con-
ştiincioşi, Bach avea o disponibili-
tate deosebită, iar unii dintre ei s-au
realizat profesional, cum a fost
cazul lui Johann Cristoph Altnicol,
care s-a căsătorit cu una din fiicele
lui, Elisabeta şi Johann Tobias
Krebs – cel mai bun la orgă şi „sin-
gurul rac în pârâu” (Krebs, în limba
germană, înseamnă şi „rac” şi
„pârâu”). Acestora, profesorul le

dădea chiar şi certificate de compe-
tenţă, cu care se mândreau, deoa-
rece veneau de la marele lor
maestru. Una dintre lucrările lui Se-
bastian Bach poartă chiar numele
unuia dintre străluciţii săi elevi:
„Variaţiuni Goldberg, pentru cem-
balo cu două claviaturi”.

Gesturile de care am pomenit
aveau ca scop şi încurajarea discipo-
lilor mai deosebiţi care, mai apoi, la
rândul lor să poată forma alte gene-

raţii de muzicieni.
Unuia dintre aceştia el
îi spunea: „Nu-ţi cer în
schimb altceva decât,
la rândul tău, să dai
cunoştinţa elevilor tăi,
care nu se vor mulţumi
cu obişnuitul tra-la-la
al muzicanţilor me-
diocri”.

Toţi cei care au
avut privilegiul de a
lucra cu marele Jo-
hann Sebastian Bach
i-au purtat o binemeri-
tată   recunoştinţă    şi

i-au onorat memoria. Unul dintre
aceştia, Kirnberg, îşi amintea cu
câtă gingăşie şi grijă părintească îl
instruia Sebastian Bach pe fiul său,
Emanuel Bach. Încercând să-l ajute,
îi lua „uşurel pana din mână”, fă-
când „corecturi pe portativ. Cred că
nu se poate corija o greşeală cu o
mai mare gingăşie de cum o făcea
el”. Atunci când Bach nu reuşea să-i
lămurească pe unii elevi, dădea la o
parte caietele de lucru şi se aşeza la
orgă, pentru a le demonstra practic
rezolvarea temei date.

La lecţiile sale, Bach primea şi
elevi din alte ţări, cum ar fi, de
exemplu, Paolo Cavatini, din Italia.
Acesta îl venera pe maestrul său
până la fanatism şi spunea că „nişte
saxoni cu căpăţâna de buştean nu
vor fi nicicând în stare să priceapă
ce mare geniu binecuvântat este

cantorul”. Despre creaţia magistru-
lui său el spunea: „muzica asta mă
face să-mi pierd minţile, şi-l iubesc
pe maestru atât de nemărginit, încât
mă doare”. Când elevul său din Ita-
lia se îmbolnăvi şi muri, Sebastian
Bach se arătă profund îndurerat, de-
oarece ţinuse nespus de mult la el.
Stătuse la patul lui, ţinându-i mâi-
nile subţiri într-ale sale, până ce
acesta şi-a dat ultima suflare. La
mormântul scumpului său Paolo,
Bach a rostit aceste cuvinte: „Mi-e
teamă că am pierdut într-însul un
Scarlatti!”

Secretul măiestriei pedagogice
al cantorului de la Leipzig consta în
adaptarea particularizată a metode-
lor la specificul fiecărui elev. Celor
care nu aveau suficient talent le su-
gera cu mult tact că ar fi trebuit să
înveţe altă meserie, deoarece mu-
zica „este răsplătită cu prea puţine
satisfacţii”.

Revenind la fiii săi, Johann Se-
bastian i-a instruit pe toţi cu aceeaşi
grijă paternă, dar doar patru din ei
s-au arătat mai talentaţi la muzică.
Din păcate, aceştia nu s-au arătat re-
cunoscători şi respectuoşi faţă de
tatăl şi pedagogul lor, care le dorea
numai binele. Ei au fost cam neas-
cultători şi uneori ireverenţioşi faţă
de Sebastian Bach, pe care-l consi-
derau depăşit. Johann Cristian, se
pare că i-ar fi zis tatălui său „perucă
veche”. Poate de aceea, nici unul nu
i-a continuat tatălui lor drumul şi nu
au creat ceva de mare valoare. Mai
mult, nici unul din ei nu s-a străduit
să se îngrijească de moştenirea i -
mensă a genialului lor părinte. Aşa
se explică risipirea multora dintre
capodoperele cantorului de la Leip-
zig şi care au fost redescoperite abia
peste o sută de ani, de romanticii
Mendelssohn-Bartholdy, Schumann
şi alţii.

George GRIGORICĂ

Dincolo de portativ 2

Ş

Johann Sebastian Bach



6/1967 – n. Daniel-
Ioan Tătaru, la Piatra-
Neamţ, profesor
universitar dr. (1992),
matematician. Liceul
„Petru Rareş” (1985),
în timpul căruia s-a re-
marcat la olimpiadele

internaţionale de matematică
(Premiul I la Praga, 1985, şi
Helsinki,1990). Facultatea de
Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi (1990), licenţa a primit premiul
„Gheorghe Ţiţeica” al Academiei Române de Şti-
inţe (1994). Pleacă în S. U. A., predă la mai multe
universităţi, iar în prezent este profesor de mate-
matică, domeniul de cercetare analiză matematică,
la Universitatea Berkeley din California, ca îndru-
mător de studii doctorale şi postdoctorale. În

2002, i s-a acordat „Bộher Memorial Prize”, de
către Societatea Americană de Matematică; în
2004, a devenit membru de onoare al Institutului
de Matematică al Academiei Române de Ştiinţe.
În 2013, a fost declarat cercetător al Fundaţiei „Si-

mons”, pentru următorii cinci ani. În ziua de 23
aprilie 2014, s-a anunţat primirea sa în Academia
Americană de Arte şi Ştiinţe, cel mai înalt for aca-
demic din S.U.A.

■ 10/1947 – n. Mircea Zaharia, la Muncelul
de Sus, Iaşi. Absolvent al Facultăţii de Filologie
din Iaşi (1970). Membru al UNITER (Uniunea
Oamenilor de Teatru) şi al UZP (Uniunii Ziarişti-
lor Profesionişti) din România; redactor-şef al Re-
vistei „Apostolul”(1999 – prezent).

■ 12/1938 – n. Elena Florescu, la Paşcani,
Iaşi, etnolog, documentarist, publicist, este absol-
ventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Geografie a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
(1959). Titlul de doctor obţinut cu teza „Textile

populare de casă în Zona
Neamţ” (1998). A debutat, cu
lucrarea „Portul popular din
Zona Neamţ” ce deschidea
seria „Din cultura tradiţională
a Judeţului Neamţ” (1973). A
fost apreciată cu: „Titlul de
Excelenţă” (2003) şi „Di-
ploma de Onoare şi Medalia
de Aur” (2006), conferite de
Academia Oamenilor Ştiinţă

din România. Alte volume: „Arhitectura populară

Şcoala nemţeană, la zi
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Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 16)

n

Unde eşti, televiziune?
are de ce? 

De ce un eveniment netrebnic ocupă cu înverşunare paginile zia-
relor, revistelor şi canalelor de televiziune?

De ce atâta dorinţă de a populariza ceea ce este izolat, nespecific,
degradant?

Ce se poate învăţa de la cancanurile televizate cu pseudostarlete şi
„băieţi de băieţi” cu muşchiuleţi scăldaţi de transpiraţie, transformaţi în
pătrăţele prin sălile de forţă sau de la aceia cărora Dumnezeu le-a luat

minţile?
Când dispare câte un şef

de clan al romilor, 5 zile, pe
toate posturile naţionale
plâng pirandele poleite în au-
ricale şi prinţişori cu pretenţii
de vedete îşi împart averile,
pumnii şi castelele. Când
trece în Ţara Umbrelor câte
un dascăl care şi-a împărţit
cu generozitate sufletul sute-
lor de elevi cărora le-a trans-
mis averea cunoştinţelor,
nimeni nu aminteşte nimic.

Chiar nu se înţelege că
puii de om sunt în perioada căutării modelelor, că au nevoie, ca de aer, de
exemple demne de urmat?

Omul se transform fizic, dar şi moral. Ultimii zeci de ani au vizat doar
aspectul exterior, însă şi acesta, prin exagerări, a dus la o penibilă caricatură,

Există lucruri cu adevărat importante, persoane care merită atenţie, care
se pot constitui în modele, doar că acestea sunt acoperite de ... tăcere. De o
profundă tăcere!

Un licean de clasa a XI-a, foarte talentat, este invitat în îndepărtata şi ului-
toarea Chină pentru a susţine un curs de pictură pe lemn. Chinezii îl filmează
non-stop uimiţi de harul românului de la poalele Pietricicăi.

Sebastian merge pentru a doua oară la Olimpiada Naţională de Fizică şi
se întoarce, tot pentru a doua oară, cu medalia care străluceşte ca argintul.

Andreea Cosmina, din clasa a III-a, revine din Italia, de la San Remo, cu
o eşarfă pe care scrie „Miss Grazie”. Este distincţia acordată de un juriu inter-
naţional.

La o şcoală binecuvântată din Piatra-Neamţ se lansează al 25 număr dintr-o
revistă a elevilor. Fără sponsori! Fără patroni politici! Fără „orientări”(de toate
genurile)! Fără…! Dar cu 12.000 de exemplare tipărite cu acte în regulă
(ISSN) şi cu 350 000 de pagini în care se prezintă copiii valoroşi, rezultatele
muncii lor şi profilul acelora care le stau în spate. Posterul publicaţiei media-
tizează adevăratele vedete: olimpicii! Dar munca migăloasă, încăpăţânată, fer-
mecată, superbă a performerilor nu este interesantă pentru marile canale de
ştiri...

Unde eşti, televiziune, când cei mulţi, modeşti şi binecuvântaţi îşi desco-
peră valoarea? De ce ratingurile ar fi mai importante ca morala, ca viitorul, ca
naţiunea?

Unde eşti, televiziune, ca să arăţi ce este bun, frumos, demn de urmat şi
nu ce ar trebui să rămână sub pecetea tăcerii?

Pentru toate aceste erori de selecţie şi perspectivă, „ai să dai sama,
doamnă!”

Prof. Monica M. CRISTEA

O

TIC,TAC,TIC,TAC – am dat timpul înapoi la Şcoala 2
a data de 25 aprilie a fost un
eveniment minunat! Să vedeţi
de ce. După ce s-au terminat
orele, elevii care nu stau la af-
terschool s-au îmbrăcat şi au
plecat la casele lor, iar cei ce
stăteau până la ora 4 s-au
schimbat de uniformă şi au în-

ceput să mănânce. Printre aceşti
copii eram şi eu. Lansarea revistei
şcolii începea la ora unu, aşa că
aveam destul timp să mâncăm şi să
ne schimbăm. La un astfel de eveni-
ment nu se putea ca noi să nu parti-
cipăm, mai ales că unii dintre noi,
care au compus texte şi poezii, au
apărut în revistă. Toţi eram îmbrăcaţi
elegant. Doamna învăţătoare ne-a
condus în acea sală unde se desfă-
şura lansarea. Ne-am aşezat pe
bănci, aşteptând cu nerăbdare să în-
ceapă. Şi a început.

Doamna Cristea, profesoara de
limba  română,  a zis  că dă timpul

înapoi ca să ne amintim tot din tre-
cut, apoi s-a uitat la ceas spunând că
timpul s-a oprit. Toţi am început să
râdem, dându-ne seama că doamna a
scos bateriile de la ceas. Doamna
Cristea a prezentat apoi aproape
toate revistele: vreo 25. A prezentat
şi foşti elevi ai şcolii care au apărut
în reviste: olimpici, studenţi, dansa-
tori, sportivi, toţi cu rezultate foarte
bune şi cu multe premii. Majoritatea
plecaţi în străinătate. Încet, încet
(cum zicea doamna profesoară: tic,
tac, tic, tac) am ajuns şi la prezenta-
rea noului număr al revistei „Gene-
raţia 9”, numărul 25. Pe copertă era
colega mea, Cosmina. Ea ştie să dan-
seze foarte bine balet. E cea mai
bună la balet şi a şi dansat: a intrat
pe uşă atât de graţios, încât nicio le-
bădă n-ar întrece-o în graţie. După
dansul Cosminei, doamna profe-
soară de română ne-a prezentat şi pe
noi publicului.

Adânc emoţio-
nată, doamna noastră
învăţătoare s-a dus di-
rect la doamna profe-
soară care prezenta
revista şi i-a dăruit un
fel de card de identi-
tate (pentru „Genera-
ţia 9”). Era foarte
mare şi avea toate
cele: nume prenume,
cod personal, adresă şi
poză. Poza şcolii
noastre dragi: Şcoala
nr. 2. A fost un mo-
ment foarte emoţio-
nant pentru toată lumea şi la fel de
distractiv. Şi ... timpul a început din
nou să curgă, semn că lansarea revis-
tei s-a terminat. 

Dar nu se terminase!  Ne aştep-
tau în cancelarie bunătăţi de toate fe-
lurile. Pe cea mai mare masă de
acolo trona un tort atât de mare şi

îmbietor, încât îţi venea să-l mănânci
deîndată. Pe tort era imaginea cardu-
lui de identitate al revistei. Ce zi! Ce
lansare! Ce şcoală specială!

Sorina Harabagiu LEPORDA,
clasa a III-a E,

Şcoala nr. 2, Piatra-Neamţ

L



in Zona Neamţ”; „Tradiţii populare de pe
Valea Bistriţei, ilustraţie Adolphe Cheva-
lier”; „Textile populare de casă din Zona
Neamţ”, „Biserici vechi de lemn din Ţinu-
tul Neamţ”; Colaborări: „Atlasul etnogra-
fic al României”; „Portul popular
românesc”; „Arhitectura populară româ-
nească” ş, a. La mulţi

ani, stimată Doamnă!
■ 15/1909, n. Vladimir

Laşcu, la Samara, Rusia, (d.
24. 12. 1996, Piatra-Neamţ),
remarcabil profesor de educa-
ţie fizică, publicist, absolvent
al Academiei Naţionale de
Educaţie Fizică şi Sport din
Bucureşti, a predat în mai

multe localităţi din ţară, iar din 1949, la Liceul
„Petru Rareş” şi la Şcoala Sportivă din Piatra-
Neamţ, devenind unul din animatorii activităţii
sportive de performanţă. El este cel care a înfiinţat
secţia de schi a şcolii sportive (mulţi elevi au ocu-

pat locuri fruntaşe în întrecerile regionale şi repu-
blicane) şi a introdus jocul de baschet în practica
sportivă a elevilor. A colaborat la: „Ceahlăul”,
„Revista de educaţie fizică şi sport”, „Revista de
pedagogie”, „Gazeta învăţământului” şi este au-
torul cărţii „Traversarea deşertului” (1991), un do-
cument preţios despre lagărele sovietice. 

■ 15/1928, a fost votată Legea învăţămân-
tului secundar, la a cărei elaborare a contribuit şi

senatorul Panaite Criveţ (1868-1948), profesor din
Piatra-Neamţ. Legea prevedea reintroducerea exa-
menului de bacalaureat, scos în 1898.

■ 15-16/1928, la Bucureşti, se desfăşoară lu-
crările primul Congres al Profesorilor de Peda-
gogie, la care, participă profesorul Ion Drăgan de
la Şcoala Normală de Băieţi din Piatra-Neamţ. 

■ 17/1928, Corul mixt al celor două şcoli
normale din Piatra-Neamţ, condus de Gheorghe
Dimitriev, a obţinut locul I şi medalia de aur la
Concursul Naţional organizat de „Tinerimea Ro-
mână”.

■ 19-21/1940, la Piatra-Neamţ, s-au desfăşu-
rat lucrările Congresului naţional al profesorilor
de geografie, prezidat de prof. univ. Mihai D.
David (Iaşi). Au prezentat comunicări şi nemţenii:
Constantin Matasă, Constantin Turcu, Victor An-
drei, Victor Ţăranu, Petru Gheorgheasa.
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(urmare din pag. 15)

„Vezi, mereu învăţătorii!”
Când am plecat de lângă voi
Cântau în sat cocoşii
Iar norii de la răsărit 
Ardeau în flăcări roşii.
(Cântec din timpul războiului) 

944 este unul dintre cei mai
grei ani din istoria neamului
nostru. Urgia războiului a
trecut de la răsărit spre apus
peste tot teritoriul ţării noas-
tre. Soldatul român fiind
obligat să lupte şi împotriva

ruşilor şi a nemţilor. Cei mai mulţi
comandanţii din armată, coman-
danţii de plutoane, baterii au fost
învăţători. Educaţi în spiritul dra-
gostei faţă de copii, această deprin-
dere s-a răsfrânt şi asupra
soldaţilor pe care nu-i considerau
subordonaţi, ci camarazi în luptă;
iar învăţătorul care mersese în
fruntea clasei va merge şi în frun-
tea plutonului. Dar după război,
eroii aveau să se bucure nu doar de
lacrimile familiilor, ale prietenilor,
ci şi de lipsa de respect a statului...

Eram copil în acei ani. Mă im-
presionau hainele de ofiţer ale în-
văţătorului Gheorghe Ceauşu,
directorul Şcolii primare din Slo-
bozia, ale ofiţerilor din Regimentul
41 Artilerie, care cartiruise în iarna
grea a lui 1941 în satul meu. Am
fot treziţi la miezul nopţii şi îngră-
mădiţi într-o singură cameră pen-
tru ca în cealaltă să fie găzduiţi
soldaţi. Am văzut cum plutonierul
Motoaşcă lovea cu cravaşa pe sol-
daţi, cum ostaşul român venea cu
gamela plină pe jumătate cu borş
cu fasole, iar pe capacul care ţinea
loc de farfurie se aflau două sau
trei linguri de mâncare de fasole
sau cartofi fierţi. O cană de lapte,
un ou făcut scrob, o bucată de
brânză primite de la mama de po-
mană erau bunătăţi mult dorite.

Copil fiind, am cunoscut oro-
rile războiului. Colega mea Vrân-
ceanu … din clasa a III-a a venit
într-o zi plânsă la şcoală. Tatăl ei
murise pe front. Învăţătoarea avea
să ne explice de ce soldaţii români
au trecut Nistrul şi atacă Odessa.
După aceea a apărut în sat un voi-
nic cu ambele mâni retezate, un
altul care avea numai braţul drept...
În primăvara lui 1942, de Ziua
eroilor două familii au venit la
şcoală cu două care pline cu plă-
cinte şi pui fripţi, drept pomană
pentru sufletul copiilor lor căzuţi
pe front. În toamnă mama a tăiat
toţi puii care-i avusese o cloşcă, a
făcut două cuptoare de plăcinte, a
luat un caş mare şi a plecat la Pia-
tra-Neamţ pentru a le da ostaşilor
răniţi, aflaţi în spital. În primăvara

lui 1944, liceul s-a închis la înce-
putul lui aprilie. Acasă nu eram pus
la odihnă ci la treabă. Părinţii cres-
când oi, le duceam la păscut. Con-
voaie de refugiaţi curgeau pe
şoseaua Târgu Neamţ-Girov-Roz-
nov, cu căruţe trase de vaci, pline
de haine, de saci cu alimente şi de
copii. Credeau că vor scăpa de
ruşi. Ce iluzie! Prin iunie, de pe un

deal din apropierea Mărginenilor,
unde tata îşi instalase stâna, în nop-
ţile fără nori şi fără lună plină pri-
veam cu tata cum ardea cerul la
răsărit, iar dacă noaptea era liniş-
tită se auzea bubuitul tunurilor. Pe
un căţel care fusese adus la stână
de un prieten ţărănist al tatei, că-
ruia  îi  plecaseră băieţii pe front,
l-am botezat Stalin. Câinele prefe-
rat al tatei se numea Franţ. Tata era
veteran din Primul Război Mon-
dial.

Şi a venit 23 august, zi căldu-
roasă. Vara fusese prielnică pentru
agricultură. Cu toate necazurile,
grâul a fost recoltat. Antonescu,
desigur şi Hitler, dădeau mare
atenţie agriculturii. Păpuşoii erau
mari, nu te vedeai din ei. Am văzut
pe nemţi cum se retrăgeau în for-

maţie de tragere. Am văzut pe ro-
mâni cum se retrăgeau în
dezordine şi cum erau speriaţi de
apariţia avioanelor şi se trânteau la
pământ. Eram pe un deal din mar-
ginea Sloboziei. La vreo 10 kilo-
metrii, la Căciuleşti, aviaţia
rusească a atacat coloanele Arma-
tei Române. Pe câmp au rămas
care pline cu alimente, cu muniţie,

cu echipamente. Prilej de înavu-
ţire, de joacă, de nenorociri. Ruşii
au venit, au luat cu ei mii de oi şi
sute de cornute şi au plecat spre
Berlin. Părea linişte. Un bubuit pu-
ternic se auzi pe deal la Papuc. Un
proiectil din acelea cu care se dis-
trug tancuri a curmat viaţa a trei
băieţi. Unul era fratele meu, de 15
ani, cel mai bun prieten. Mânca-
sem din aceeaşi strachină, ne juca-
sem şi ne certasem, ne scăldam cât
era ziua de mare în Cracău, mer-
geam cu sania pe dealuri, făceam
patine din lemn de fag şi le balo-
tam... Mamele i-au recunoscut
după părul de pe cap, i-au adunat în
poale şi i-au înmormântat, pe toţi în
aceeaşi zi. De atunci n-am mai
văzut-o pe mama nici măcar să
zâmbească şi nici să plângă. De
aceea găsesc ca o datorie de
onoare, ca acum, în preajma Zilei
Eroilor a anului 2014, când se îm-
plinesc şaptezeci de ani de la acel
tragic 1944, să scriu despre învăţă-
torii căzuţi în război. Fac parte din
aceeaşi categorie profesională, am
fost dascăl de şcoală şi cunosc dă-
ruirea pe care trebuie să o ai pentru
a învăţa pe copii carte. Documen-
tarea pentru a scrie acest modest ar-
ticol mi-a dat-o revista Apostolul,
nr 5, din martie 1942, cu ediţie care
a fost dedicată în întregime învăţă-
torilor eroi. Până la acea dată, din
cei optzeci de învăţători câţi avea
judeţul Neamţ aproape jumătate au
căzut pe front, ne spune într-un ar-
ticol Mihail Avadanei, directorul
revistei. Ce s-a întâmplat după
aceea la Cotul Donului, la Stalin-
grad, în Caucaz, în stepa Calmucă
nu s-a mai scris, Războiul Sfânt
făcea paşi înapoi. Alte sute de mii
de români aveau să fie declaraţi
eroi, luptând pentru Dumnezeu,
pentru Patrie, pentru Rege. (...)
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ată numele câtorva din cei
care au înălbit cu oasele lor
stepa rusească. I-am preluat
din revista amintită, revistă a
învăţătorilor, condusă de în-
văţători ce pot fi şi ei consi-
deraţi eroi. 

Ardeleanu Constantin, n. 22 mai
1919, Băseşti;
Alexandrescu Constantin, n. 22
mai 1919;
Balan Nicolae, n. 13 martie 1918,
Tg. Neamţ;
Barcan Spiridon, judeţul Neamţ,
locotenent;
Catană Vasile, n. 14 noiembrie
1910, Bodeşti de Jos, plutonier;
Cimpoeşu Petru, sublocotenent;
Cojocaru Mihai, Dobreni, judeţul
Neamţ;
Cotosa Gheorghe, n. 21 aprilie
1916, Hangu; 
Crivăţ Al. Ioan, Ruseni-Borleşti,
Plutonier; 
Darie Ioan, n. 1914, Dobreni,
Neamţ, sublocotenent; 
Fuciuc Gheorghe, n. aprilie 1916,
Hereşti, Baia; 
Grosu Theodor, n. 16 decembrie
1915, stabilit în judeţul Neamţ;
Găină Nicolaie, 27 de ani, Bicazul
Ardelean; 
Lupaşcu Nicolae, 12 noiembrie
1909, Ştefăneşti Botoşani, Şcoala
Pârâul Runc, Buhuşi, Caporal
T.R.;
Mitru Vasile, director al şcolii
Taşca;
Mustea Vasile, sublocotenent, în-
văţător Audia;
Nanea Mihai, n. 30 oct 1907, în-
văţător şcoala Răuceşti;
Oblon Neculai, n. 3 februarie
1911, Mastacăn, com. Calu; 
Popescu (Apopei) Iorgu, n. ia-
nuarie 1900, Bălţăteşti, locotenent;
Popescu Virgil, n. 21 februarie
1916, Bălţăteşti, Plutonier; 
Sandu Ioan, n.10 ianuarie 1916,

Broşteni, Neamţ;
Savinescu Gheorghe, n.1900,
Grumăzeşti, locotenent;

Stănciulescu Ioan, Şcoala din
Gârcina;
Tudoreanu Gheorghe, n.15 mai
1919, Târgu Ocna;
Vasiliu I. Vasile, Certieni, locote-
nent;
Vereşteanu Dumitru, n. 6 martie
1919, Mastacăn, Judeţul Neamţ;
Vlase Constantin, n. 17 noiem-
brie 1910, Gheorgheasa, judeţul
Râmnicul Sărat, învăţător Bicaz.

Despre eroii căzuţi au scris,
pagini pline de suflet, şi respect co-
legii lor, unii cum au putut, cum şi
cât au ştiut. Valoarea articolelor
constă în sentimentele exprimate şi
nu în datele biografice, sumare.
Unii din cei care au scris, nu după
mult timp aveau să-i urmeze în
mod dramatic pe drumul veşniciei.
Marea majoritate din cei amintiţi a
căzut în luptele pentru Odessa. An-
tonescu a vrut să arate lumii cât de
viteaz este ostaşul român. Şi a
făcut-o, dar tragic, cu preţul a zeci

de mii de vieţi. Este amintită, ca un
Termopile, localitatea Dalnic. Des-
pre cota 66,8 Mihai Nechita (Ni-

chita Bistriceanu) din Bistriţa,
participant la război, avea să scrie
poezia Dalnic, cota 66,8, publicată
în revista Apostolul. 

Eu trupul ţi-am văzut, o biet soldat! 
În ce zi să fi fost, azi nu mai ştiu. 
Prea multe doar de-atunci s-au întâmplat
Şi prea de multe ori eram să fiu
Asemeni ţie: un stârv neîngropat! 

Eu cred că din batalionul doi
Erai şi doară v-am văzut
Spre cota 66,8 cum aţi trecut; 
Cu sutele v-aţi avântat spre popuşoi, 
Dar, Doamne, locul crunt era bătut!

Părea o răscolire de furtună.
Obuzele plângeau, plesneau, oftau,
Ca demonii ai noştri alergau
Şi se târau, Cu arma-n mână …
Cu zecile ca îngerii cădeau.

Dar aţi înaintat. Cu faţa-n jos
Noi aşteptam ca rândul să ne vie
Era acuma câmpu-întreg de bătălie

Un vaiet şi un plânset dureros;
Răniţii erau îngeri în câmpie.

A doua zi spre-acelaşi 66,8,
Urcam;atuncea te-am văzut
Şi m-am cutremurat; soldat necunoscut,
Zăceai întins în popuşoiul copt;
Dar nu mai trebuia să fii văzut! 

Mantaua peste faţa ta am tras.
Plutonul trecu ’încetişor, urcând.
- Un mort îşi spuse fiecare-n gând.
Şi te-am uitat cu fiecare pas,
De moarte mulţi s-apropiau pe rând.

Se zice că într-una din vizi-
tele sale pe front, la Cuban, Anto-
nescu impresionat de devota men    tul
ofiţerilor de profesie învăţători s-ar
fi exprimat cu sintagma folosită de
mine ca titlu. (Ceahlăul Nr. 37
iunie 1943, articol preluat din zia-
rul Timpul). Şi avea dreptate. În-
văţătorul pe care l-am cunoscut şi
m-a învăţat carte era un om aparte.

Notă

La anul se împlinesc 70 de ani
de la victoria Naţiunilor Unite asu-
pra Axei. S-ar cuveni dezvelirea
unui monument ridicat în memoria
învăţătorilor căzuţi pe front, atât în
Est cât şi în Vest.(...) Hotărârea
Sindicatului Cadrelor Didactice, a
Inspectoratului Şcolar Judeţean, a
Asociaţiei Învăţătorilor trebuie
luată din timp, organizat concurs
naţional pentru realizarea unei
opere artistice demnă de jertfa în-
văţătorilor nemţeni. Pe o placă de
marmură neagră să fie trecute nu-
mele tuturor celor căzuţi cu date
exacte, naştere, grad, localitate.
Poate nici un basorelief nu ar fi
prea mult pentru cei cărora viaţa
s-a frânt brusc în numele idealului
întregirii patriei.

Emil BUCUREŞTEANU

21/1936 – n. Constan-
tin Cucu, la Solonţ,
Bacău. absolvent al Fa-
cultăţii de Filosofie–
secţia ziaristică, Bucu-
reşti (1958). Reporter la
ziarul „Apărarea Pa-
triei”, profesor şi direc-

tor de şcoală la Zemeş, Bacău
(1961-1966), director al Casei
de Cultură din Moineşti
(1966-1967), şef de secţie la Ziarul „Ceahlăul”
(1968-1974), inspector cu probleme de învăţământ
la UJCM-Neamţ (1974-1989), consilier principal
la Bibliopolis S. A. Piatra-Neamţ (după 1989), re-
dactor-şef al Revistei ,,Asachi” seria nouă (1991-
2005), redactor şef al săptămânalului „Informaţia
Primăriei” din Piatra-Neamţ (1996-2002), consilier
pe probleme de carte la Centrul de Cultură şi Arte

„Carmen Saeculare” Neamţ. Autor al volumului de
povestiri „În volbura apelor” (2012) La mulţi ani!

■ 24/1924– n. Antoaneta Ralian la Bucureşti,
traducătoare. Liceul „Roman-Vodă” din Roman,
apoi a urmat Facultatea de Litere şi Filozofie a Uni-

versităţii din Bucureşti secţia
engleză-italiană (1944-1948).
A coordonat secţia de traduceri
din cadrul Direcţiei Generale a
Editurilor (1950-1961), apoi,
până la pensionare (1982), a
fost redactor la Editura pentru
Literatură Universală (Uni-
vers). Premiul Asociaţiei Scrii-
torilor din Bucureşti, Premiul

Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2002, De-
partamentul de Stat al S. U. A., i-a acordat o Di-
plomă pentru activitatea de promovare a literaturii
americane în România. A publicat recenzii, note de
călătorie, interviuri cu scriitori străini, pe care i-a
tradus în româneşte, în „Luceafărul”; „România li-
terară”, „Secolul 20/Secolul 21”. 

■ 25/1936 – n. Constan-
tin Filimon, la Piatra-Neamţ
(d. 12.08.2013, la Piatra-
Neamţ), artist plastic, absol-
vent al Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigo-
rescu” din Bucureşti, secţia
pedagogie (1967). Din 1978,
profesor de desen la diferite
şcoli din Neamţ. 
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„Vezi, mereu învăţătorii!”
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nainte de a se integra în învăţământ, a lucrat
pictură monumentală, religioasă pentru bi-
sericile din Zăpodeni (Iaşi), Muncel (Alba),
Drăgeşti (Bihor), Verşeşti (Neamţ), Tigveni
Bârseşti (Argeş). A participat la Saloane şi
Bienale de grafică în Bucureşti (1971-1978)
şi în expoziţii colective şi personale la Pia-
tra-Neamţ (1981-

1994). A expus în SUA şi
Canada (1980-1997), apoi în
Mexic, Ungaria, Franţa, India
şi Venezuela.

■ 28/1936 – n. Mircea-
Eduard Bălan, la Bucureşti,
profesor, istoric literar,
eseist, absolvent al Şcolii Nr.
1 „Anton Pann” şi al Liceu-

lui „Cuza-Vodă” din Huşi, apoi al Facultăţii de
Teologie din Bucureşti şi al Facultăţii de Filolo-
gie din Iaşi. A predat ca profesor şi a îndeplinit
funcţia de director la Şcoala Generală din Co-
muna Taşca, Neamţ, apoi s-a transferat la Liceul

Pedagogic „Gheorghe Asachi” (1976-1981) şi la
Liceul Teoretic „Calistrat-Hogaş” (1981 până la
pensionare), ambele din Piatra-Neamţ. A debutat
editorial cu volumul „Costache Negruzzi – «Ale-
xandru Lăpuşneanu»” (1996), a continuat cu alte
două eseuri menite să contribuie la receptarea
operei lui Ion Creangă şi a lui Mihai Eminescu:
„Etape în receptarea operei lui Ion Creangă”,
„Metaforă, simbol, mit în poezia eminesciană”
ş. a. Autor de studii didactice apărute în publica-

ţii centrale şi locale. La mulţi ani domnule Pro-
fesor!

■ 31/1908, d., Nicu N.
Albu, la Piatra-Neamţ, pre-
fect al judeţului Neamţ
(1885-1888 şi 1895-1899),
primar (Piatra-Neamţ, 1901-
1904; 1907), deputat (1891-
1895), senator (1905-1907;
1907-1908). 

■ 31/1961 – n. Elena
Pompiliu-Pârvan, la Piatra-
Neamţ, sculptor. Institutul de Artă Plastică „Ni-
colae Grigorescu”. Expoziţii colective (UAP
Bucureşti), judeţene la Piatra-Neamţ şi Iaşi. Ex-
poziţia de sculptură mică, Viena (1989). Din
1990, expune cu O. Pârvu în Suedia. Premiul I
al UAP (1987).
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Zilele Casei Corpului Didactic Neamţ la prima ediţie
iverse modalităţi de abordare
a acestor subiecte, astfel
încât familia, instituţiile pu-
blice şi societatea să vadă cu
alţi ochi realitatea şi impor-
tanţa unei educaţii de cali-
tate. 

Din cadrul evenimentului nu
putea lipsi evocarea unor eveni-
mente istorice. Semnificaţia zilelor
de 9 şi 10 mai pentru istoria naţio-
nală şi europeană a fost marcată
atât la sesiunea judeţeană de refe-
rate şi comunicări ştiinţifice pentru
elevi şi cadre didactice din data de
6 mai 2014, cât şi în cadrul Confe-
rinţei Regionale „Dezvoltarea pro-
fesională în context european”,
desfăşurată vineri, 9 mai 2014. 

Aflat la cea de a XII-a ediţie,
Simpozionul Naţional „Şcoala
Modernă” cu tema „Formarea
continuă:impact şi performanţă în
educaţie a reunit un număr semni-

ficativ de cadre didactice din învă-
ţământul preuniversitar şi univer-
sitar din ţară, care au împărtăşit
celor prezenţi experienţa metodică,
de specialitate şi de cercetare din
diverse domenii: noile educaţii –
corelaţii inter, intra şi pluridiscipli-
nare, rolul formării continue a ca-
drelor didactice pentru atingerea
performanţei, utilizarea noilor teh-
nologii, oportunităţi prin programe
de cercetare europeană, exemple
de bune practici din proiectele edu-
caţionale etc. 

Concursul şi expoziţia cu
obiecte din produse reciclabile „În-
gerii mediului” au demonstrat inge-
niozitatea şcolarilor în refolosi rea
anumitor materiale, trăgând un
semnal de alarmă asupra păstrării
unui mediu curat şi sănătos. 

Premierea revistelor şi auxilia-
relor didactice a constituit un mo-
ment de reale emoţii pentru elevii,
cadrele didactice şi şcolile înscrise
în competiţie.

Au fost evidenţiaţi directorii
CCD Neamţ care, în decursul tim-
pului, au contribuit substanţial la
creşterea prestigiului acestei insti-
tuţii atât din punct de vedere cul-
tural cât şi managerial. 

Festivalul firmelor de exerci-
ţiu – metodă interactivă de învă-
ţare, a punctat rolul acestui proces
în dezvoltarea abilităţilor antrepre-
noriale ale tinerilor. 

Dintre unităţile de învăţământ
din judeţul nostru, implicate în
mod direct în desfăşurarea eveni-
mentelor menţionăm: Liceul Tehno-
logic „Spiru Haret” Piatra- Neamţ,
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leo-
nida” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimna-
zială „Pr. Gheorghe Săndulescu”
Dragomireşti, Şcoala Gimnazială
„Nicolae Buleu” Mărgi neni, Şcoala
Gimnazială Nr. 1, Bicaz, Semina-
rul Teologic Ortodox „Sfinţii Îm-
păraţi Constantin şi Elena” Piatra-

Neamţ, Şcoala Gimnazială „Dumi-
tru Almaş” Negreşti, Colegiul Teh-
nic „Gheorghe Cartianu” Piatra-
Neamţ, Şcoala Gimnazială „Da-
niela Cuciuc” Piatra-Neamţ, Li-
ceul de Artă „Victor Brauner”
Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială
„Grigore Ghica Vodă” Târgu
Neamţ, Şcoala Gimnazială Nr. 8
Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială
„Carmen Sylva” Horia şi exem-
plele ar putea continua. 

Reamintindu-ne filmul eveni-
mentelor dedicate zilelor Casei
Corpului Didactic Neamţ şi văzând
impactul pe care ele l-au avut asu-
pra şcolii nemţene, felicităm sincer
echipa acestei instituţii coordonată
de doamna director, profesor Lă-
crămioara Secară, dorindu-i cât
mai multe activităţi fructuoase şi
de o reală valoare celor care tru-
desc la catedră pentru formarea
noilor generaţii.

d

(urmare din pag. 1)

Oportunităţi pentru conversia profesională
adrele didactice din învăţământul preuni-
versitar pot urma cursuri de conversie
profesională în cadrul Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iaşi. Instituţia de învăţământ
superior ieşeană a aprobat 20 de pro-
grame de conversie profesională la opt
facultăţi din cadrul acesteia. Sunt dispo-

nibile 2.335 de locuri, din care 850 de locuri
sunt la ID (învăţământ la distanţă) şi 1.485 de
locuri la IF (învăţământ cu frecvenţă). Taxa de
înscriere este cuprinsă între 120 şi 250 de lei,
iar cea de şcolarizare între 2.400 şi 3.600 de lei
pe an.

Profesorii care vor să se specializeze pentru
o altă disciplină decât cea pe care o predau pot
opta pentru facultăţile de Biologie, Economie
şi Administrarea Afacerilor, Educaţie Fizică şi
Sport, Istorie, Litere, Matematică şi Psihologie

şi Ştiinţele Educaţiei. Taxele de înscriere sunt
de 120 de lei la Facultatea de Matematică, 140
de lei la Facultatea de Istorie, 150 de lei -Facul-
tatea de Educaţie Fizică şi Sport, 190 de lei -
Facultatea de Geografie, câte 200 de lei la
facultăţile de Biologie, Litere şi Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, 250 de lei la Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor. Taxele
de şcolarizare sunt de 2.400 de lei la Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, 2.500 de lei la Fa-
cultatea de Istorie, 2.800 de lei la Facultatea de
Geografie, 2.900 de lei la ID şi 3.000 de lei la
învăţământ cu frecvenţă la Facultatea de Eco-
nomie şi Administrarea Afacerilor, 3.000 de lei
- Facultatea de Biologie, 3.000 de lei - Faculta-
tea de Matematică, 3.500 de lei - Facultatea de
Psihologie şi ştiinţele Educaţiei şi 3.600 de lei
la Facultatea de Litere. Toate facultăţile orga-

nizează cursuri la zi, cu excepţia facultăţilor de
Istorie, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi două
specializări din cadrul Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor, care organizează
învăţământ la distanţă. Condiţiile de admitere
diferă de la o facultate la alta. Printre acestea,
obligativitatea ca activitatea la catedră a candi-
daţilor să fie de minim doi ani. Cei care vor să
urmeze cursuri de conversie profesională în ca-
drul Facultăţii de Matematică trebuie să fi
urmat în cadrul programului de licenţă, deja ab-
solvit, măcar un curs de matematică.

Acest proiect este văzut ca o salvare pentru
profesorii cu o singură specializare, pentru că
pot acoperi norma de 18 ore pe săptămână.

Înscrierile se fac în perioada 16 – 21 iulie,
iar afişarea rezultatelor între 22 şi 25 iulie.

(Red.)
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e câţiva ani, sub o emblemă generoasă,
inspirată şi sugestivă – Din cultura tradi-
ţională a Judeţului Neamţ –, din iniţiativa
şi prin străduinţa unui specialist de ex-
cepţie, în domeniu – Elena Florescu, doc-
tor în etnologie, au fost publicate câteva
contribuţii deosebit de importante pentru

cunoaşterea, păstrarea şi perpetuarea, în timp a
celui mai valoros tezaur creat de poporul român
de-a lungul secolelor, factor important în defi-
nirea şi individualizarea fiinţei noastre etnice.
Avem în vedere lucrările: Portul popular din
zona Neamţ (1973). Arhitectura populară din
zona Neamţ (1983); Tradiţii populare de pe
Valea Bistriţei – ilustraţii – Adolphe Chevalier
(1990); Textile populare de casă din zona
Neamţ (2005), Arhitectura populară din Zona
Neamţ (2011), cea mai recentă carte din această
serie fiind Biserici vechi de lemn din Ţinutul
Neamţ (Editura C.M. Imago, 2012), realizată cu
ajutorul altor doi specialişti: Marina Sabados,
doctor în istoria artei, şi Cornel Miftode, spe-
cialist în arta fotografică şi editor. 

Volumul de acum poate fi considerat / este
o carte de învăţătură pentru actuala şi viitoarele
generaţii, un îndemn la preţuire şi salvare de la
dispariţie, măcar a ceea ce a mai rămas, în urma
distrugerilor provocate de indiferenţa faţă de
patrimoniul cultural naţional, manifestată în ul-
tima jumătate de secol şi, mai ales, după 1989. 

Cartea este structurată în trei comparti-
mente principale (1. – Scurt istoric al vieţii re-
ligioase de pe meleagurile Ţinutului Neamţ; 2.
– Rânduiala ridicării bisericilor de lemn; 3. –
Repertoriul celor mai valoroase biserici vechi
de lemn din Ţinutul Neamţ), precedate de o
scurtă prefaţă (preot Dumitru Ailincăi), laudatio
la adresa celor trei realizatori ai volumului, şi o
succintă introducere, însoţită de două hărţi
(Harta Judeţului Neamţ, după Enciclopedia ro-
mână din 1940, şi o alta, Biserici vechi de lemn
existente în Ţinutul Neamţ la începutul secolu-
lui al XXI-lea, construite între secolele XVI –
XIX), absolut necesare în contextul informativ
al lucrării. de localizare în timp şi în spaţiu a
construcţiilor respective.

În mai puţin de zece pagini de text, este
prezentată cititorului o informaţie succintă, dar
densă despre evoluţia, în timp, a credinţelor re-
ligioase – de la zeii daci (în cinstea cărora s-au

ridicat sanctuare din piatră ca cel de la Bâtca
Doamnei, din apropierea oraşului Piatra-
Neamţ, sau cel de pe sacrul munte Ceahlău –
Athosul românesc, singurul munte din ţară cu
hram bisericesc, la 6 august – de «Schimbarea
la Faţă») şi până în epocile următoare, când s-a
împământenit religia creştină, aducând argu-

mente arheologice pe baza descoperirilor refe-
ritoare la secolul III d. H. în aşezările dacice de
la Poiana-Dulceşti, Vlădiceni, şi Homiceni
(cruci imprimate în ceramică), când s-a format
cea mai întinsă şi cea mai puternică vatră isi-
hastă din ţara noastră, cu prezentarea celor mai
importante momente ale istoriei aşezămintelor
de cult, de la prima sihăstrie, atestată documen-
tar (secolul al XIV-lea, în vatra viitoarei Mă-
năstiri Neamţ) la cele mai noi aşezări din
secolul al XX-lea şi începutul actualului secol
şi mileniu, toate grupate pe câteva zone: Valea
Bistriţei, Valea Bicazului, Zona Târgu-Neamţ,
Zona Piatra-Neamţ, Valea Tazlăului şi pe dealu-
rile împădurite a Războienilor, intenţia autorilor
fiind să demonstreze, dacă mai era nevoie, forţa
şi statornicia deosebite a religiei ortodoxe pe
aceste meleaguri, datorate iniţial monahismu-
lui şi, mai apoi credinţei majorităţii populaţie,
«de la vlădică la opincă».

La fel de importantă este partea în care se
prezintă Rânduiala construcţiilor de lemn, cu
referiri la modalităţile de alegere a locului, sta-
bilirea hramului, ctitori, izvoare documentare,
alegerea tipului de biserică (după plan sau după
materialele folosite, dimensiuni, raportul pro-
porţiilor), alegerea meşterilor, detalii de con-
strucţie, tâmplărie, acoperiş, clopotniţă,
structura interioară, detalii artistice (ornamen-
tica, pictura, icoanele, alte obiecte de artă reli-
gioasă: cruci de mână, Evanghelii ferecate în
argint, analoghioane, tetrapoade, strane ş. a.),
multe însoţite de scheme şi fotografii.

Cea mai consistentă parte a cărţii, ca volum
(peste o sută de pagini), dar, mai ales, prin con-
ţinutul descriptiv şi imagistic, este Repertoriul
celor mai valoroase biserici vechi de lemn din
Ţinutul Neamţ – un adevărat album color reali-
zat excepţional din punct de vedere grafic –, în
care sunt prezentate, în ordine cronologică, do-
uăzeci şi nouă de lăcaşuri de cult realizate din
lemn, din secolul al XVI-lea (Biserica Schim-
barea la Faţă de la Văleni, Piatra-Neamţ, pe
malul drept al Bistriţei), până la cea construită
la o dată cea mai apropiată de zilele noastre –
Biserica Sfântul Gheorghe din cartierul Blebea
al oraşului Târgu-Neamţ, construită în anul
1834.

La fel ca precedentele cărţi elaborate din
iniţiativa dr. Elena Florescu, şi aceasta de acum
poartă amprenta distinsei şi neobositei cercetă-
toare, fiind realizată într-o manieră academică
aparte şi punând la dispoziţia celor interesaţi o
informaţie ştiinţifică bogată, de o importanţă
culturală, atât prin conţinutul propriu-zis, cât şi
prin anexele care cuprind: note, un glosar, ab-
solut necesar pentru nespecialiştii în domeniu,
o bibliografie selectivă cu aproape patruzeci de
repere şi cele trei rezumate (franceză, engleză
şi germană), necesare pentru eventualul turist
care, ajungând în Ţinutul Neamţ, ar putea fi in-
teresat şi de tradiţiile din acest domeniu.

Nu în ultimul rând, remarcăm iconografia,
la care ne-am mai referit anterior, realizată re-
marcabil, în condiţii deosebite, şi de această
dată, de bine-cunoscutul artist fotograf, maes-
trul Cornel Miftode. 

Aşadar, o carte de excepţie din toate punc-
tele de vedere.

Constantin TOMŞA
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TEATRUL TINERETULUI
PIATRA NEAMŢ

Stagiunea 2013‐2014

Frumoasa călătorie a
urşilor panda povestită

de un saxofonist
care avea o iubită

la Frankfurt
de Matei VIŞNIEC

În distribuţie: Dragoş Ionescu,
Nora Covali, Daniel Beşleagă

Regia: Adrian Tamaş,
scenografia: Romulus Boicu, video:
Mihai Păcurar, mişcare scenică:
Andrea Gavriliu

„Nouă nopţi pot fi nouă vieţi”,
spune fascinanta necunoscută tânăru-
lui sedus, într-un joc de echilibristică
pe firul care desparte viaţa de moarte,
noaptea de zi. Poţi scrie/ vorbi despre
moarte astfel încât să ocoleşti oroa-
rea, terifiantul, ba mai mult, să trans-
formi absurdul tragic într-o poveste
luminată de focul de artificii al dra-
gostei şi al poeziei? Matei Vişniec
reuşeşte pe deplin acest lucru într-o
piesă ce mizează pe lirism şi situaţii
– surpriză pendulând între absurd şi
mistic. Misterul se păstrează până în
final, amplificându-se pe parcursul a
nouă nopţi de iubire, ce împlinesc
viaţa unui saxofonist, un artist aflat
la sfârşit de drumuri.(...)

Teatrul Tineretului mulţumeşte
Companiei RIFIL S.A. pentru susţi-
nerea financiară a acestui spectacol,
pentru realul interes pentru creaţia
scenică şi sprijinul companiei în or-
ganizarea ultimelor ediţii ale Festiva-
lului de Teatru Piatra Neamţ, în
calitate de sponsor oficial. 

Raluca NACLAD,
secretar literar

REPERTORIUL
stagiunii 2013‐2014
n O ... Ladă
creaţie colectivă după Ion

Creangă
text: Genţiana Ionescu, sceno-

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

n Jurnalul unor nebuni
montaj dramatic din povestirile

şi teatrul scurt ale lui Cehov şi mo-
nologul lui Gogol, un spectacol de
Louise Dănceanu.

n Subpământeanul
de Hristo Boytchev, un specta-

col de Tudor Tăbăcaru.
n Gărgăriţele se întorc pe pă-

mânt
de Vasili Sigarev, regia Alexan-

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

grafia Horaţiu Mihaiu, univers sonor
Cezar Antal.

n Tape
de Stephen Belber, regia Răzvan

Muraru.
n Contra iubirii 
de Esteve Soler, regia Bobi

Pricop, scenografia Adriana Dinu-
lescu, muzica Cezar Antal.

PROGRAM AGENŢIA TEATRALĂ:
Marţi – Vineri: 11-12 şi 16-

19; Sâmbătă – Duminică: 16-19 l
Se pot rezerva bilete la adresa de e-
mail: rezervarebiletett@gmail.com
(de luni până vineri) sau la numerele
de telefon: 0752.149.735,
0233.211.036 l Pentru a fi valabile,
biletele aferente rezervărilor trebuie
achitate cu două zile îna intea specta-
colului.

Nora Covali şi Dragoş Ionescu

Daniel Beşleagă


