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~NTRE O REFORM| B~LB~IT| {I
PERSPECTIVE “LUMINOASE”

uv`ntul magic, care trebuia
s\ propulseze România `n
r`ndul ]\rilor “euro-
atlantice”, reforma, a avut [i
`n `nv\]\m`nt, ca [i `n cele-
lalte domenii ale vie]ii eco-
nomico- sociale, aceea[i
lips\ de coeren]\, aceea[i
inconsisten]\ [i `n final,
aceea[i ineficien]\.

Pr\bu[irea economiei
(unele ramuri industriale au

disp\rut complet, iar altele au ajuns sub
produc]ia anului 1950), s-a resim]it ne-
gativ [i dureros `n sfera social\, cu
efecte dezastruoase asupa calit\]ii vie]ii
majorit\]ii cet\]enilor, polarizarea
social\ fiind o tr\s\tur\ definitorie a
societ\]ii române[ti postdecembriste,

polarizare comparabil\ cu a unor repu-
blici “bananiere” sud-americane.

~nv\]\m`ntul, component\ esen]ial\
a oric\rei societ\]i moderne, a intrat [i el
`n v`ltoarea unor schimb\ri ce au purtat
amprenta pripelii, a inconsecven]ei
obiectivelor [i principiilor, inconsecven]\
conceptual\ care a generat copierea
mecanic\ a unor modele inadecvate
`nc\ pentru societatea româneasc\.

“Armonizarea” cu Europa mai are
de str\b\tut drum lung [i nu credem c\
trebuie repetate gre[elile din anii ‘50,
c`nd am copiat un alt model inadecvat
societ\]ii române[ti- modelul sovietic-
care a produs enorme daune
`nv\]\m`ntului românesc.

Nu s-a f\cut o corelare a reformei
social- economice cu reforma din
`nv\]\m`nt, nu s-a ]inut cont de necesi-
tatea echilibr\rii dintre schimbare [i sta-
bilitate, iar autonomia relativ\ a sistemu-
lui de `nv\]\m`nt a fost neglijat\.

Instabilitatea cadrului legislativ (at`t
`n domeniul legisla]iei generale c`t [i `n
domeniul `nv\]\m`ntului) a generat con-
fuzie [i incoeren]\ `n proiectarea [i
realizarea reformei (am cita aici doar
modul defectuos `n care s-a desf\[urat
examenul de bacalaureat din prima
sesiune a acestei veri, c`nd “regulile
s-au schimbat `n cursul examenului,
lucru nemai`nt`lnit `n istoria `nv\]\m`ntu-
lui românesc).

Lipsa unui suport financiar apt s\
sus]in\ reforma (nici un guvern postde-

cembrist n-a alocat `nv\]\m`ntului cei
4% din PIB (procent cu care România
se afl\ [i `n acest domeniu printre
“coda[ii” Europei), a determinat o baz\
material\ [i didactic\ departe de exi-
gen]ele unui `nv\]\m`nt modern.

Ca sindicali[ti nu putem s\ nu
men]ion\m situa]ia precar\ a salaria]ilor
din `nv\]\m`nt, salariul real cobor`nd
sub 50% `n unii ani (fa]\ de oct. 1990).

Salarizarea deficitar\ a contribuit
substan]ial la marginalizarea social\ a
majorit\]ii salaria]ilor din acest domeniu,
la sc\derea atractivit\]ii `nv\]\m`ntului
pentru tinerii absolven]i din `nv\]\m`ntul
superior.

~n acest context, nu putem s\ nu
men]ion\m `nt`rzierea nepermis\ [i

impardonabil\ ce se constat\ `n elabo-
rarea unei noi legi a salariz\rii `n dome-
niul bugetar (promis\ `n decorul social
din 2001 [i neelaborat\ nici p`n\ ast\zi).

Desigur, problemele `nv\]\m`ntului
românesc nu pot fi analizate `n toat\
amploarea [i complexitatea lor `ntr-un
simplu articol de ziar, de aceea ne-am
permite s\ cerem colegilor no[tri s\
priveasc\ cu un ochi mult mai critic toate
“schimbismele” ce au loc `n `nv\]\m`nt,
s\ se pronun]e deschis [i prompt
asupra lor, s\ le aplice `n activitatea la
clas\ dup\ o atent\ chibzuin]\.

PPrrooff..  CCoonnssttaannttiinn  BBAARROOII
((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 66))

La ceas de
s\rb\toare, c`nd ]`ncii
vor deschide abe-
cedarele [i c`nd, `mpre-
un\, `nv\]\cei [i
dasc\li vor `ncerca s\
b\t\toreasc\ din nou
spinosul drum al
cunoa[terii, ur\m
tuturor spor, pace [i
credin]\ nedezmin]it\
`n [coal\ [i `n misia ei.

{i cel mai mult, le
dorim colegilor no[trii
s\ nu-[i tr\deze nicioa-
dat\ condi]ia de apos-
tol [i iubirea de carte.
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ION IRIMESCU -
UN ARISTOCRAT AL

ARTEI MODERNE
ROMÂNE{TI

ntr-un interviu, precum cel
de fa]\, flexibil, subsemna-
tul nu a urm\rit provoc\ri
din zona mult solicitat\ a
scandalosului, nici extrava-
gan]e palpitante. Dinaintea
sa, venerabilul maestru
ION IRIMESCU, sculptor
prolific [i original ̀ n aceea[i
m\sur\, a fost omagiat la
`nceputul acestui an de o
]ar\ `ntreag\ cu prilejul

`mplinirii unui veac de existen]\ curat\
[i memorabil\. Cu humor discret [i opti-

mist, mi-a m\rturisit: “Eu am terminat-o
cu suta de ani [i am pus piciorul `n a
doua!” Domnul Ion Irimescu este un
aristocrat contemporan al artei mo-
derne române[ti. Pentru cei ce nu sunt
suficient de bine familiariza]i cu
biografia sa, c`teva repere necesare:
n\scut la 27 februarie 1903 `n ora[ul
F\lticeni,  Ion  Irimescu  urmeaz\
cursurile `nv\]\m`ntului primar [i
secundar din localitate (1909- 1924).

AA  ccoonnsseemmnnaatt
MMiihhaaiill  SSoorriinn  GGAAIIDD||UU

((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 77))

DIC}IONARUL MOLDOVENESC - ROMÂNESC
m citit, la Chi[in\u, `n primele
zile ale apari]iei sale “Dic]ionarul
moldovenesc- românesc”, al
c\rui autor este Vasile Stati,
absolvent al Universit\]ii din
Chi[in\u (Facultatea de Istorie-
Filologie), doctor `n filologie.
Coperta [i pagina de titlu con]in
informa]iile necesare, cu
excep]ia uneia singure, editura,
semn c\ ascunde ceva.

~n prefa]\, adopt`nd o min\
solemn\, autorul precizeaz\ (dogmatic,
agresiv [i primitiv) c\ dic]ionarul con]ine
circa 19.000 de cuvinte [i structuri, “dovezi
incontestabile ale individualit\]ii [i d\inuirii
seculare ale limbii pe care moldovenii o
numesc “moldoveneasc\”. ~ntr-un alt para-
graf, sus]ine aberant c\ “certificatul de
na[tere al limbii moldovene[ti `l constituie
etnonimul “moldovan” din balada popular\

“Miori]a”, primul monument de limb\
moldoveneasc\”.

Vasile Stati face referire [i la “campania
româneasc\ de asimilare a limbii
moldovene[ti”, la “[antajul [i intimid\rile”
unor oameni politici români de dincoace de
Prut, la “antimoldovenismul na]ionalist-
românesc”.

A[a- zisul lingvist caut\ cu lum`narea
argumente pentru a demonstra c\ limba
român\ vorbit\ la Bucure[ti sau la Cluj-
Napoca nu are nimic comun cu limba
român\ vorbit\ la Chi[in\u sau la Orhei. ~mi
amintesc c\, la `nceputul anilor ‘50, Stalin
men]iona, ̀ ntre limbile Imperiului Sovietic, pe
care `l st\p`nea, [i pe cea moldoveneasc\.

Acela[i lucru `l f\cea mai t`rziu Erick
Honneker, alt dictator comunist, care aprecia
c\ germana din est era altceva dec`t ger-
mana din vest. Ast\zi, nord- coreenii consi-
der\ diferit\ [i superioar\ limba lor aceleia a
coreenilor din sud.

Am parcurs pseudodic]ionarul [i am
aflat cu stupoare c\, de pild\, “amu”
`nseamn\ “acum”, “ad\post- “acioal\”,
“acoperi[“- “c\pac la crati]\”, “ad\o[ag”-
“dare suplimentar\”, “ad\poi”- “loc unde se
adap\ vitele”, “ap\”- “r`u”, “ardel”- “ardei”,
“baci”- “cioban” ([ef de st`n\), “autoservis”-
“autoservis, “cu[c\”- “cu[c\”, “ocar\”- “jig-
nire”, “oacaca”- imita]ie a sunetului broa[tei,
“onid\”- “omid\”, “magazie”- “camer\ pentru
p\strarea alimentelor”, “ruginit”- “galben-
ro[ietic” etc.

PPrrooff..  GGhheeoorrgghhee  }}IIGG||UU
((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 66))

O carte -
co[mar:

~NV|}|M~NTUL- RAMP|
DE LANSARE PENTRU
PROFESORII TINERI?

rin anii ‘91- ‘92, un eminent slujitor al catedrei spunea: “~n
cur`nd o s\ c\ut\m cu lupa un profesor de matematic\ bun, dar
n-o s\-l g\sim”. Remarca a putut p\rea atunci, la c`]iva ani de
la Revolu]ie, c`nd matematica scotea olimpici interna]ionali f\r\
ca acest lucru s\ par\ cuiva spectaculos, pesimist\, iar
dasc\lul- mali]ios. Trebuie s\ recunoa[tem `ns\ c\ derularea
din ultimii ani a evenimentelor i-a dat dreptate distinsului profe-
sor. De la an la an, profesorii care se prezint\ la titularizare iau
note pe care cu greu le-am accepta ca p\rin]i, `n catalog, `n
dreptul numelui unui elev de liceu. Sintagma “profesori cori-
gen]i” apare tot mai des `n mass- media [i nu numai. C\ zg`rie

tare la ureche, aceasta este `ns\, deja, alt\ poveste. E drept, inacceptabil\.
Cum s-a ajuns aici? Dou\ lucruri stau la originea acestei situa]ii:

statutul de minge de ping-pong al profesorului t`n\r- `ntre mentalitatea
DDuummiittrruu  RRUUSSUU

((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 66))
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}ARA DE DINCOLO DE CURCUBEU}ARA DE DINCOLO DE CURCUBEU
“... ddup\ mmine, vvorbireaa

sccris\ nnu eeste ddecc`t uun aacct dde
memorie, dde mmutaare `̀n pposteri-
taate aa vvorbirii vvii”. ((Nicchitaa
St\nesccu)

ltimul volum antum al lui Nichita
St\neacu, “Noduri [i semne”, e
o voce distinct\, care ofer\ o
imagine integratoare [i inte-
gral\ a operei poetului, put`nd fi
interpretat\ ca o Odisee sau ca
un “scenariu mitic” (Al.
Condeescu) `n care misterul
cuv`ntului este revelat `n urma
unui drum ini]iatic necesar.
Subintitulat “Requiem la
moartea tat\lui meu” [i precedat

de dou\ citate, unul biblic [i unul epopeic, el
poate l\sa u[or impresia c\ dezvolt\ tema
simfonic\ a mor]ii, a[a cum o analizeaz\ cu
`ndem`nare de altfel, {tefania Mincu:

“Denun]area mor]ii ca ruptur\ prin semn
se transform\ `n recuperarea vie]ii ca nod de
re`ntregire a sensului, reunire ce are loc prin
expresia rupturii”.

Bine`n]eles c\ moartea este o tem\
major\ a crea]iei lui Nichita St\nescu, la
urma- urmelor nici un mare poet nu a omis-o,
dar abordarea ei se face din perspectiva biru-
in]ei prin art\, prin sacralizarea cuv`ntului. La
fel cum “nodul” denume[te misterioasele
metamorfoze ale cuv`ntului `n procesul de
cunoa[tere, descifrate cu ajutorul anumitor
“semne”. Receptarea volumului ca ilustr`nd
“metastaza total\ a limbajului” (id) este con-
trar\ viziunii exprimate de poetul `nsu[i:

“C`nd Ghilgame[ url\ dup\ ce, extenu-
at, nu mai e `n stare s\ bat\ cu pumnii
p\m`ntul: A murit Enkidu, prietenul meu
care ucise cu mine lei, el este salvat.
Partea lui cea mai neperisabil\ este sal-
vat\. Urletul lui e nemuritor, pentru c\ e
`nscris `n cuvinte. El se transform\ `n `nsu[i
sufletul s\u, `nse[i cuvintele sale”.

Acesta este sensul ascuns al volumului,
nu vizitarea p`lniei dante[ti, ci truda artistului
de a `nvinge timpul, etern Ghilgame[ `n
c\utarea nemuririi.

“Noduri [i semne” se v\de[te a fi mai
cur`nd un meta-text, o oper\ ce impune
receptarea volumelor anterioare dintr-o nou\
perspectiv\, put`nd fi citit [i ca o art\ poetic\,
dar care nu se mai mul]ume[te s\ g`ndeasc\
strategiile lirice, ca-n 11 elegii, ci s\ le refac\
sub ochii no[tri, `ntr-o continu\ `nnodare [i
deznodare de orizonturi, revelate de tra-
vers\ri succesive ale “tunelului oranj”.
Tunelul oranj, enigmatic\ metafor\ atopic\ a
leg\turii dintre semnificant [i semnificat, este
fr`na “op]iunii la real”, ventuza uria[\, “the
black hole” care fr`nge zborul liber al cuv`ntu-
lui spre ]ara de dincolo de curcubeu, ]ara
inefabilului artistic, `n[el\toare ca Meka
de[ertului, niciodat\ epuizat\ de `n]elesuri,
niciodat\ locuit\ de simpli muritori, dar
cre`ndu-le iluzia c\ pot intra `n ea.

Marea aventur\ a scrierii “cu tine `nsu]i”,
manualul de “hemografie” `ncepe ca o
c\utare (C\utarea tonului), presupune
desp\r]irea dureroas\ de sine (“Ochii mei nu
mai pl`ngeau cu lacrimi/ ci cu ochi/ orbitele
mele n\[teau `ntruna ochi-/ ca s\ m\
lini[tesc, de-a[ putea s\ m\ lin[tesc”- Nod 3),
necesit\ ini]ierea `n taina universal\ (“Mi-
aduc aminte, c\zusem de pe cal/ c`nd tu ai zis
de mine/ c\ m\ rena[ti din nou regal/ [i `n
dureri divine/ [i-mi dai din nou aceea[i stea/
[i-acela[i cal mi-l dai din nou/ din nou o s\ m\
urci pe [ea/ cuv`nt f\c`ndu-m\, ecou- Nod 6),
tr\ie[te `n singur\tate (“{i ]ara mea era un
geam/ prin care nimeni nu privea./ Stam rege
fix, de piatr\ [i de stea/ ]in`nd oprit cuv`ntu-n
gura mea/ nec`nt\tor”- Nod 11), construie[te
amfionic (“Ea devenise `ncetul cu `ncetul
cuv`nt/ (...)/ stea `nl\untrul genunchiului meu,/
eu `nl\untrul eului meu”- Semn 12) [i se
p\streaz\ `n no man’s land (“... lumina
stelelor r\sare/ pe o cu totul alt\ `nserare”-

Nod 32). O duminic\ a artistului, o reg\sire a
p\cii suflete[ti prin identificarea cu opera
`ncheie aventura. Triumful reunific\rii verbului
cu sine, alchimicul proces de transformare a
efemerului ̀ n etern, iat\ tonul reg\sit al operei
de art\: “Osul e o bucurie numai atunci c`nd
este os al frun]ii/ c`nd ap\r\, iar nu dezbin\...”
(Tonul).

~n lini[tea serii este epilogul acestor
c\l\torii. ~n anotimpul `nfloririi [i al `ncol]irii ier-
bii, artistul a ajuns la revela]ia eminescian\ c\
dou\ s`nt felurile de a muri: moartea este des-
tinul implacabil al omului comun, dar este
totodat\ revela]ia eternit\]ii pentru geniul cre-
ator, care o percepe `n multiple ipostaze. A[a
se explic\ de ce ultima poezie a acestui
volum este un NOD [i nu un SEMN: odiseea
cuv`ntului s-a `ncheiat, de vreme ce [i-a g\sit
zona sa de expresie, dar este totodat\ [i un
e[ec, pentru c\ verbul mai poart\ cu el imper-
fec]iunea. C\utarea continu\.

SStteelluu]]aa  CC||LLIINN

Cel mai dur
examen -

titularizarea
`n `nv\]\m`nt

ara ar fi mai fru-
moas\ dac\ n-ar
exista examenele.
{i `n general, via]a
[colar\. Examenele
din var\ - fie capa-
citate, fie bacalau-
reat, fie titularizare
`n `nv\]\m`nt
definesc realitatea
contemporan\ a

educa]iei. Anul acesta - ca
niciodat\ parc\ - au adus cu
sine tunete [i fulgere, grindini
[i furtuni - ceea ce a f\cut ca
vara s\ nu fie monoton\.

Examenul de titularizare `n
jude]ul Neam] nu a izbutit s\
dea prea mult\ ap\ la moar\
criticilor `nver[una]i - exa-
menul desf\[ur`ndu-se accep-
tabil. Rezultatele au evoluat
spectaculos fa]\ de anul tre-
cut: 95% admi[i. A crescut
nivelul de preg\tire al candi-
da]ilor? Au fost subiectele mai
u[oare? Este greu s\ g\se[ti
un r\spuns. Ar fi bine ca to]i
cei admi[i s\ aib\ o catedr\
r`vnit\. Vom [ti peste c`teva
zile dup\ ce ai no[tri colegi s-au
perpelit la focul acestei veri
toride [i al unei lungi a[tept\ri.

Am `n]eles c\ examenele
na]ionale s`nt punctele
reformei. Un alt examen
urmeaz\: al M.E.C.T. Noul
minister are de dat un examen
na]ional cu subiect unic:
scoaterea [colii rom`ne[ti la
limanul labirintului curricular. 

P`n\ atunci, nou\ ne r\m`n
emo]iile. Pentru noi, examenul
este crucial, iar r`vna [i
`ncrederea noastr\ nu trebuie
`n[elate.

prof.  Valerian  PERC|

Profesiunea de cadru didacticProfesiunea de cadru didactic

ilan]ul unei vie]i la catedr\ este, `n
final, o dare de seam\ a modului `n
care ai fost de folos societ\]ii. Pe
firul vie]i i unui om exist\ clipe
unice, de hotar, ce r\m`n ca o
lumin\, mereu vii, mereu de neuitat.

Cu un portofoliu bogat `n care
se afl\ aduna]i ani de experien]\,
lungi ore de studiu, munc\ neo-
bosit\, dragoste [i interes pentru

meseria aleas\ ne apropiem cu pa[i siguri
spre final. Performan]ele [colare ob]inute,
bazate pe inteligen]a celui ce `nva]\, dar [i pe
inteligen]a celui ce pred\ au marcat ani de-a
r`ndul sufletele copiilor [i p\rin]ilor, cu mari
bucurii.

Cel care se bucur\ mai mult este omul de la
catedr\ care, cu voca]ie, entuziasm [i seriozitate
a c\l\uzit genera]ii de-a r`ndul cu dragoste pen-
tru "MUNC|", "BINE", "ADEV|R" [i "FRUMOS".

Dasc\lul vine la `nt`lnirea cu discipolii cu pro-
pria zestre intelectual\, moral\, temperamen-
tal\, afectiv\, reu[ind s\ contopeasc\ `ntr-un
creuzet magic valorile propriei personalit\]i cu
cele ale elevilor. Ancorat\ `n prezent,
`ntrez\re[te viitorul, sond`nd dimensiunile posi-
bile ale fiec\rui elev ce-l educ\.

Printre momentele ce `nal]\ sufletul, d`nd
aripi [i temei de destin este [i clipa neasemuit\
a ie[irii la pensie, vine vremea c`nd via]a la ca-
tedr\ intr\ `ntr-o lung\ recrea]ie….Cu ochii
`nroura]i, privirile elevilor, p\rin]ilor, colegilor, se
caut\ cu m`ndrie [i recuno[tin]\ pentru acel chip
ce va str\luci permanent [i va r\m`ne pururi `n
amintirea lor ca o veritabil\ icoan\ sf`nt\.

Trandafirii recuno[tin]ei au fost d\rui]i la
sf`r[itul acestui an [colar [i la sf`r[it de carier\ [i
doamnei profesoare Maria Mocanu - cu prilejul
semn\rii ultimei pagini a condicii de prezen]\, ca
dasc\l al {colii Nr. 3 Roman.

Subredac]ia  Roman

DDooaammnneeii     pprrooffeessooaarree,,
ccuu    ddrraaggoossttee

n istoria `nv\]\m`ntului
românesc, cea mai bun\
perioad\ pentru
`nv\]\m`nt a fost epoca
interbelic\ - preg\tit\ de
reforma remarcabil\ a lui
Spiru Haret. Niciodat\
aceast\ profesiune nu s-a
bucurat de un statut
material [i moral mai ridi-
cat, de o asemenea

pre]uire [i recunoa[tere deoarece
`nv\]\torul, la ]ar\, profesorul la
ora[, erau persoane emblematice.

Dec\derea `nv\]\m`ntului româ-
nesc s-a produs treptat dup\ 1977,
a avut un [oc puternic dup\ 1990,
pulveriz`ndu-se vechiul sistem de
`nv\]\m`nt obligatoriu dar, `n acela[i
timp, a urmat decaden]a profesiunii
didactice din toate punctele de
vedere.

Azi, toat\ grupa profesiilor in-
telectuale nerentabile financiar, `n
care se `ncadreaz\ [i cadrele didac-
tice, se afl\ la limita salariului minim

pe economie - motiv pentru care
profesiunea de cadru didactic este
ocolit\. 

Fac parte din categoria profeso-
rilor tineri suplinitori ( o categorie ce

e neglijat\) care s-au chinuit in
fiecare toamn\ s\-[i g\seasc\ un
post valabil chiar [i un an de zile.
Cred c\ cei care am optat [i avem
`n noi acel patos al apostolatului -
cadrele didactice din `nv\]\m`ntul
preuniversitar - ar trebui s\ fim mai
uman [i mai demn salariate, ar tre-
bui s\ fie `mbun\t\]ite sistemele de
evaluare [i criteriile de angajare a
celor tineri.

{tim c\ nu se poate face
reform\ [i nu se poate face un
`nv\]\m`nt de calitate f\r\ a avea
un personal didactic cu o `nalt\
preg\tire dar trebuie respectat\ [i
hot\r`rea constitu]ional\: "`nv\-
]\m`ntul - prioritate na]ional\".
Prioritatea nu vizeaz\ numai nivelul
de salarizare ci [i prestigiul pe care
statul trebuie s\-l legifereze [i s\ i-l
acorde `n mod concret cadrului
didactic.

Trebuie reabilitat [i restaurat
prestigiul cadrului didactic, cultivat\
ideea frumuse]ii [i utilit\]ii acestei

profesiuni, `ncurajate creativitatea [i
pasiunea, iar atunci nu va mai fi
ocolit\ aceast\ profesiune….profe-
siunea de cadru didactic.

prof.  Ana  MARIUS
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I.I. MIRONESCU {I IDEALURILE VREMII SALE (II)
((uurrmmaarree ddiinn nnrr.. 5500))

up\ 1934 boala i se
agraveaz\, durerile
reumatice [i st\rile gripale
cu complica]ii cardiace se
`nte]esc [i-l oblig\ s\ stea
mai mult la Tazl\u. {i, ̀ ntr-un
moment `n care spera s\
se refac\ [i f\cuse cu
optimism planuri de viitor,
la 22 iulie 1939, doctorul
Mironescu se desparte

definitiv de satul [i oamenii lui, de
locul pe care at`t de mult l-a `ndr\git.
~n momentele ultimei crize, cei care-l
vegheau l-au auzit spun`nd: Vreau s\
mai v\d o dat\ M\gura noastr\. La
`nmorm`ntare, al\turi de toat\
suflarea satului, au participat [i au
]inut discursuri de omagiere mari
personalit\]i ale culturii vremii, iar
gazeta pietrean\ Av`ntul a scris,
prelu`nd o fraz\ din Universul:
Doctorul Mironescu a fost un p\rinte
al satului s\u natal pe care l-a spri-
jinit [i l-a f\cut cunoscut ]\rii. Ce bine
ar fi dac\ to]i fiii satelor noastre ar
face la fel ca r\posatul dr.
Mironescu.

Spre deosebire de numero[i al]i
intelectuali, Mironescu n-a ar\tat

niciodat\ c\ tr\ie[te vreun sentiment
de dezr\d\cinat. Satul a r\mas pen-
tru el locul na[terii, al copil\riei, al
familiei, pe care l-a iubit egal [i con-
stant. De copil, `i pl\cea s\ fie mereu
`n mijlocul oamenilor din sat [i, de[i
boln\vicios, [tia s\-[i fac\ prieteni,
asista cu regularitate la horele satu-
lui [i era `nc`ntat de ritmul fascinant
al dansurilor populare. ~n vacan]e
antrena tinerii din sat la spectacole
de teatru [i recit\ri, `nzestrat fiind el
`nsu[i cu calit\]i actorice[ti notorii.

Un capitol de `nsemn\tate spe-
cial\ `n via]a lui Mironescu `l
formeaz\ prietenia cu unii dintre cei
mai de seam\ scriitori [i oameni de
cultur\ ai vremii: Axinte Frunz\,
Calistrat Hoga[, Sadoveanu,
Top`rceanu, Teodoreanu, Panait
Istrati [i al]ii. Au r\mas ca amintiri
ne[terse petrecerile din locuin]a
Mirone[tilor, `n care diferen]ele dintre
geniu [i omul de r`nd disp\reau;
Sadoveanu se angaja, cu o sprinte-
neal\ uimitoare, `n b\tute
moldovene[ti cu ritm diabolic [i
st`rnea admira]ia celor din jur.
Alteori, se a[ezau pe o p\tur\ `ntins\
pe covorul de iarb\ de sub poala
M\gurii [i sim]eau o adev\rat\ satis-

fac]ie s\ m\n`nce ca[ proasp\t cu
ceap\ zdrobit\ `n pumni.

Un loc aparte `ntre marii prieteni
ai lui Mironescu `l ocup\ Garabet
Ibr\ileanu. Marele profesor al Ia[ului

de atunci, cu distinc]ia sufleteasc\ [i
suple]ea sa intelectual\, a intuit `n
Mironescu, `nc\ de pe c`nd acesta
era elev, un talent literar autentic,
substan]\ dintr-un izvor vecin cu
geniul lui Creang\. Ca urmare a
acestor sentimente, Ibr\ileanu `l
cheam\, `n 1906, `n grupul de fonda-
tori ai revistei Via]a Româneasc\.
Poetul Demostene Botez, [i el un
admirator al lui Mironescu, scrie:
“C`nd intra `n redac]ie, toat\ atmos-
fera se schimba. Ibr\ileanu `l privea
cu at`ta interes [i simpatie, de parc\
Mironescu ar fi fost un urma[ direct
al lui Creang\”. Pentru Mironescu,
profesorul Ibr\ileanu era un om f\r\
egal. Amintindu-[i-l din vremea c`nd
era profesor la Liceul Internat, elevul
Mironescu se revede cople[it de per-
sonalitatea profesorului care “... vor-
bea liber, ... iar noi `l urm\ream, `l
sorbeam cu ochii, cu inima, cu
mintea, cu toat\ fiin]a noastr\ fizic\
[i sufleteasc\”.

Eugen Mironescu a fost de o
generozitate ie[it\ din comun. Fiind
medic, veneau la el numero[i stu-
den]i, `ntre care mul]i s\raci. Dup\
examenul medical [i stabilirea diag-
nosticului, mul]i plecau din cabinetul

s\u, al\turi de re]et\, cu banii nece-
sari cump\r\rii medicamentelor.
Apoi, [ederea la Tazl\u era `n mod
obi[nuit un interminabil [ir de consul-
ta]ii acordate s\tenilor, de la care
refuza orice onorariu.

Ca profesor universitar,
Mironescu a format numeroase ge-
nera]ii de medici, c\rora le-a insuflat
o profund\ dragoste [i grij\ fa]\ de
om, de profesie [i de munc\,
bucur`ndu-se de o aleas\ stim\ [i
pre]uire.

Ca om al timpului s\u, medicul-
scriitor a urcat trepte `nalte ale ie-
rarhiei politice. Ajuns deputat `n par-
lamentul vremii, Mironescu a fost un
parlamentar activ, supun`nd guvernul
la interpel\ri pe cele mai spinoase
probleme ale ]\rii.

Cu toat\ multitudinea de planuri
ale preocup\rilor sale sociale, n-a
uitat niciodat\ satul [i oamenii din
mijlocul c\rora a plecat. La Ia[i sau
Bucure[ti, la Chi[in\u sau Berlin,
Mironescu avea nostalgia locurilor
natale [i s-a b\tut pentru prosperi-
tatea oamenilor de aici. A ob]inut de
la guvern aprobarea pentru transfor-
marea Tazl\ului `n sta]iune balneo-
climateric\, s-a ocupat de pro-
blemele turismului `n comun\, de
[coal\, c\reia i-a cedat un teren pen-
tru folosin]\ [i c\r]i pentru bibliotec\,
a construit un c\min fizio- climateric
[i, tot pe propria sa cheltuial\, a
`ntre]inut ani `n [ir zece copii la
[coala din sat, cu c\r]i, hran\,
`mbr\c\minte [i supraveghere me-
dical\ continu\.

Ca scriitor [i savant, Mironescu
a l\sat o mo[tenire unanim apreci-
at\ [i, de[i ca literat nu s-a bucurat
din partea lui George C\linescu
dec`t de aprecieri sumare [i de
suprafa]\, scrierile sale merit\
puse `n valoare cu toat\ elocven]a,
resursele lor umoristice [i factura
spiritual\ a personajelor v\dind o
indubitabil\ `nrudire cu ale
humule[teanului Ion Creang\, ale
c\rui “Amintiri din copil\rie” le-a [i
dramatizat, prelucrare ce a avut,
conform relat\rilor presei vremii, un
succes impresionant.

PPrrooff..  GGhheeoorrgghhee  BBLLAAGGAA
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m credit `n propriile-mi puteri pentru c\ am l\sat `n urma mea o
serie de schimb\ri  reu[ite. M\ preocup pentru a aplica reforma `n
`nv\]\m`nt. Reforma `nv\]\m`ntului preuniversitar trebuie accentu-
at\ [i dus\ p`n\ la cap\t, prin concentrarea bazei materiale a
`nv\]\m`ntului, informatiz\rii acestuia [i prin utilizarea cu maxim\
eficien]\ a cadrului normativ aflat la dispozi]ie pentru punerea `n
practic\ a autonomiei institu]ionale reale a unit\]ii de `nv\]\m`nt.
Succesul procesului de reform\ depinde `n mod hot\r`tor de struc-
tura unit\]ii [colare, `n func]ie de repere demografice, economice
[i de proiecte de dezvoltare local\, astfel ca `n viitor s\ se opereze
`ntr-o re]ea [colar\ reorganizat\. {coala trebuie s\ r\m`n\ un

spa]iu al copil\riei, un spa]iu de siguran]\ [i de ordine. 
Mai `nt`i, m-am convins c\ am deprinderea de a analiza sisteme largi [i

complexe, de a corecta, prelucra o mare cantitate de informa]ii specifice, de a
fixa obiective clare [i de a planifica realizarea lor, de a ob]ine decizii de comun
acord cu echipa, de a preveni [i rezolva conflicte, de a fi empatic, de a sesiza
st\rile, a[tept\rile celorlal]i, de a `ntre]ine rela]ii publice complexe, de a con-

sulta [i consilia, de a preg\ti [i instrui, de a sprijini perfec]ionarea personalu-
lui. De asemenea, trebuie s\ am un sim] practic al eticii profesionale, s\ am o
preg\tire corespunz\toare sarcinilor postului, un temperament adecvat
func]iei, optimism, dorin]a [i curajul de a-mi asuma riscurile ce pot ap\rea `n
orice clip\. Consider c\ satisfac]ia vine din reu[ita muncii, de aceea trebuie s\
am capacitatea de a accepta conflictul [i bucuria solu]ion\rii, de a fi
`n]eleg\toare, cald\ [i bl`nd\. Trebuie s\ dovedesc un `nalt grad de auto-
cunoa[tere, s\ am abilitatea de a asculta, capacitatea de a relua [i corija ceea
ce este gre[it, s\ am dorin]a de a [ti mereu la ce nivel se afl\ echipa. 

“Nu conteaz\ c`t de mult cuno[ti, munce[ti, c\ci niciodat\ nu va fi destul
de bine.”

Toate acestea se concretizeaz\ `n activitatea instructiv-educativ\ [i `n
activit\]ile complementare [colii. 

~n acest sens, `n perioada urm\toare voi `ncerca o armonizare a nece-
sit\]ilor generale ale `nv\]\m`ntului românesc cu priorit\]ile unit\]ii pe care o
conduc, cu personalitatea colectivului didactic [i a celui [colar, [i, nu `n ultimul
r`nd, cu calit\]ile de care trebuie s\ dea dovad\ un adev\rat manager.

PPrrooff..  CCaarrmmeenn  MMUUNNTTEENNUU
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 Interviu cu actorul

Cornel Nicoar\, directorul
Teatrului Tineretului

timate domnule director, ne
afl\m `ntre stagiuni, drept care
am putea s\ ne pronun]\m
asupra celei trecute [i s\
`ncerc\m a depista [ansele
celei viitoare. Totodat\,
zvonurile bune zic c\ se va
relua festivalul. S-o lu\m de la
un cap\t...

CCOORRNNEELL NNIICCOOAARR||:: Am
traversat o stagiune nici mai
bun\ nici mai proast\ dec`t cea

trecut\. Personal, cred c\ mai bun\ dar
verdictul `l d\ publicul... Am `ncercat s\
cristaliz\m prin repertoriu liniile de for]\
care au dat prestigiu institu]iei, am `ncercat
s\ readucem publicul la teatru, am `ncercat

s\ redot\m TT-ul, `nc`t s\ poat\ face fa]\,
din punct de vedere tehnic, prelu\rii
oric\ror spectacole. Am reu[it s\ punem
instala]ia de sonorizare pe computer [i s\
dregem, ce se mai poate drege, din cea
electric\. Dar s\ revenim la ale teatrului.
Stagiunea 2002- 2003 a debutat `n sep-
tembrie cu “Fason de `nger”, de Aleksandr
Vampilov (v\ aduce]i aminte “Vara trecut\
la Ciulimsk?”) `n regia lui Cezar Ghioca [i
scenografia Adelinei Pater. A urmat un
spectacol care a marcat un debut dublu pe
scena noastr\: “Emigran]ii” de Slawomir
Mrozek, `n regia lui Mircea Anca, unde au
trecut la profesioni[ti actorii Liviu Vlad [i
Raul Lauren]iu Lucaci. ~ncerc`nd s\
p\str\m o tradi]ie bun\, am montat apoi, cu
premiera `n noiembrie, “Vr\jitorul din Oz”
de Frank Baum, o dramatizare str\lucit\
f\cut\ de Eduard Covali [i Paul Findrihan,
un spectacol de Maria Mierlu], cu nimic mai

prejos dec`t cel semnat cu ani `n urm\ de
Ion Cojar. {i, de aceast\ dat\, pe muzica
lui Cristian Misievici, o bucurie pentru pro-
fesioni[ti, dar [i pentru to]i pu[tii din sal\.
“Santiago El Campeon”, de {tefan
Caraman, ̀ n regia [i scenografia lui Hora]iu
Mihaiu, a avut premiera `n februarie [i a
`ncercat s\ men]in\ treaz interesul publicu-
lui pentru dramaturgia contemporan\. De

altfel, acest spectacol ̀ mpreun\ cu “Regele
Lear” au fost prezentate at`t publicului
nem]ean, c`t [i celui din Capital\ `ntr-un
mini-turneu efectuat `n luna mai la Teatrul
Odeon. Nu a[ vrea s\ insist asupra spec-
tacolului `n care joc rolul principal, dar tre-
buie s\ men]ionez c\ “Regele Lear” a fost
montat de regizorul Mircea Anca dup\ o
prim\ colaborare (“Don Juan”), `n care el a

avut ocazia s\ cunoasc\ [i aprecieze trupa
TT. A fost op]iunea sa.

- Care ar fi perspectivele stagiunii
2003- 2004?

CC..NN..:: La `nceputul lunii septembrie
vom relua repeti]iile la “Interesul general”
de Aurel Baranga, `n regia Feliciei Dalu.
Spectacolul va fi un pariu pe care TT `[i
propune s\ `l c`[tige: exist\ piese ale dra-
maturgiei “epocii de aur” care nu [i-au pier-
dut `nc\ actualitatea [i nici valoarea gene-
ral uman\. R\ul poate avea ̀ ntotdeauna un
nume, iar judecarea textelor trebuie s\ se
fac\ diferen]iat. Nici Camil Petrescu, Horia
Lovinescu sau Mircea {tef\nescu nu s`nt
f\r\ pat\. De altfel, “farsa atroce” “Interesul
general” a fost cea mai pu]in jucat\ pies\ a
lui Baranga, iar faptul c\ premiera pe ]ar\ 

AA  ccoonnsseemmnnaatt
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-a avut ca protagonist pe Toma
Caragiu spune ceva. Urmeaz\
`n septembrie, Vaclav Havel cu
“Opera calicilor”, o pies\ scris\
prin 1972, dar tradus\ recent
de Jean Grosu, publicat\ anul
trecut [i nejucat\ `n România.
De altfel, tot la Piatra Neam], `n
1990, s-a jucat primul text de
Havel `n România- “Garden
party”, ̀ n regia regretatului Emil
Mandric. “Opera calicilor” reia

tema din “Opera de trei parale” a lui Brecht,
actualiz`nd povestea cunoscutului Mackie-
[i[, [i acredit`nd o concluzie sesizabil\ tot
mai des la noi. Corup]ia poate atinge de-a
valma borfa[i, poli]ie, justi]ie [i putere.
Regia [i scenografia spectacolului vor fi
asigurate de Mihai Lungeanu, un regizor
premiat chiar pe scena festivalului

nem]ean. Un spectacol pentru copii,
“Frumoasa din p\durea adormit\”, un spec-
tacol cu actori dar [i cu marionete, gen mult
gustat de copii va urma imediat dup\
aceea. Ne facem o onoare de a preg\ti
publicul nostru de m`ine [i dac\ reu[im s\
`nv\]\m copila[ii drumul spre teatru vom
putea dormi mult mai lini[ti]i. Regia [i
scenografia spectacolului vor apar]ine
Manuelei Mo]. Avem pe urm\ festivalul, la
finalul lui octombrie [i imediat dup\ aceea
va intra `n repeti]ii Mircea Anca cu
“Adunarea femeilor” de Aristofan, care va
ie[i `n premier\ p`n\ la sf`r[itul anului. Apoi,
`n ianuarie, Cristian Juncu va monta
“Avarul” lui Moliere. Va urma {tefan
Iord\nescu, regizor cunoscut la Piatra
Neam], peste hotare, ba chiar [i la
Bucure[ti, unde a fost director la Bulandra,
cu “Apus de soare”, pies\ de rezisten]\ a
dramaturgiei române[ti, cu care ne pro-

punem s\ aducem un omagiu artistic
“Anului {tefan cel Mare”. Lista proiectelor ar
putea continua cu nume de regizori bine
cota]i [i cu piese importante. Dar, m\ `ntorc
[i zic: c`]i bani vom avea, at`]ia vom investi.
Vom pune at`tea piese c`t ne ajung banii”. 

- S\ ne `ntoarcem la festival. Da sau
ba?

C.N.: Da. Edi]ia din acest an, a XVIII-a,
va `ncerca s\ repagineze obiectivele primei
edi]ii dar [i cele pe care festivalul [i le-a
asumat pe parcurs: stimularea [i pro-
movarea tinerei genera]ii de creatori- regi-
zori, actori, scenografi- facilitarea dialogului,
al schimbului de informa]ii [i experien]\
`ntre [colile de teatru din România [i de
peste hotare, luarea pulsului mi[c\rii
teatrale ̀ n context european [i, nu ̀ n ultimul
r`nd, formarea gustului public. Aceast\
edi]ie va avea caracter competitiv [i va oferi
premii pentru spectacolele academiilor de

teatru (regie, scenografie, interpretare mas-
culin [i feminin) [i un Mare Premiu pentru
spectacolul prezentat de teatrele profesio-
niste. Trebuie s\ spun neap\rat c\ direc-
torul artistic al festivalului va fi domnul Ion
Lucian, vechi [i str\lucit combatant pe
arena teatrului pentru copii. {i nu numai.

- ~n ce stadiu se afl\ preg\tirea festi-
valului?

C.N.: Am dep\[it deja faza taton\rilor,
[i din cele peste 20 de propuneri pentru
spectacole am selectat reprezenta]iile de
sear\. Inten]ion\m ca diminea]a s\ intre `n
concurs spectacole ale academiilor [i s\ fie
prezentate teatrele de copii, iar seara s\
juc\m pentru maturi. Lucrurile nu s`nt
definitivate, [i exist\  posibilitatea s\ avem
spectacole de noapte pentru bunicii care au
dat `n mintea copiilor. Am re]inut deocam-
dat\, `n urma vizion\rii unor casete sau a
unor spectacole “pe viu” urm\toarele titluri:

“Pl\cutele istorii de dragoste [i moarte” de
Honore de Balzac, `n regia lui Virgil T\nase
(Teatrul Na]ional Vasile Alecsandri din Ia[i);
“Ora iubirilor” de Arthur Schnitzler, regia
Felix Alexa (Teatrul Nottara Bucure[ti); “De
pretore”, dup\ Eduardo de Filipo, regia
Hora]iu M\l\iele (Teatrul Bulandra
Bucure[ti); “De ce fierbe copilul `n
m\m\lig\” de Aglaja Veteranyi, regia Radu
Afrim (Teatrul Odeon Bucure[ti); “Varia]iuni
enigmatice” cu Alexandru Repan [i Mircea
Diaconu, `n regia lui Claudiu Goga (Teatrul
Sic\ Alexandrescu Bra[ov); “Sonata
Kreutzer”, prezentat\ de Teatrul evreiesc
din Bucure[ti [i “Vassa Jeleznova” de
Maxim Gorki, `n regia Aliciei Barb (Teatrul
Toma Caragiu Ploie[ti).

- {i TT?
C.N.: Teatrul Tineretului va `ncheia fes-

tivalul cu “Regele Lear”, spectacol care nu
((ccoonnttiinnuuaarree `̀nn ppaagg.. 55))
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olclorul copiilor
reprezint\ un docu-
ment de valoare a
spiritualit\]ii [i creativ-
it\]ii universului spiri-
tual [i creativ al aces-
tora, din timpuri
`ndep\rtate [i p`n\
ast\zi. Aceast\
bog\]ie a min]ii [i
sufletului infantil
exprim\ `nsu[iri [i
calit\]i proprii copiilor:

optimism, sinceritate, vioiciune,
dorin]\ de explorare a lumii [i de
cunoa[tere. C`ntecele [i jocurile
create [i practicate de copii consti-
tuie o form\ de preg\tire pentru
`ndeplinirea unor activit\]i [i
realizarea unor roluri `n cadrul
colectivit\]ii `n care se vor integra
`n viitor. ~n urma folosirii, `n mod
organizat, a c`ntecelor [i jocurilor
de copii `n lec]ii [i `n activit\]ile
extracurriculare, prezint, `n sintez\,
c`teva concluzii privind valoarea
formativ\ a acestora:
 c`ntecul [i jocul ofer\ copi-

ilor un izvor inepuizabil de impresii
ce contribuie la `mbog\]irea
cuno[tin]elor despre lume [i via]\,
formeaz\ [i dezvolt\ caractere,
deprinderi, `nclina]ii aspira]ii;

 jocurile cultiv\ spiritul de
disciplin\, respectul pentru parte-
ner [i pre]uirea calit\]ilor acestuia;
copiii devin mai genero[i [i mai
aten]i cu cei din jur;
 c`ntecele [i jocurile copiilor

contribuie la p\strarea tradi]iei [i
transmiterea acesteia mai departe,
pentru c\ folclorul specific acestora
se transmite, nealterat, din ge-
nera]ie, `n genera]ie;  
 folclorul copiilor, prin

varietatea sa de manifestare, pre-
cum recit\rile, dialogurile `n proz\
cu versurile sacadate, c`ntul, dan-
sul, reprezenta]ia dramatic\, con-
fec]ionarea juc\riilor cu manipu-
larea lor prin mi[c\ri etc., are pu-
ternice afecte at`t pentru dez-
voltarea unor abilit\]i mentale [i fi-
zice, c`t [i pentru afirmarea copilu-
lui pe multiple planuri. 

S\ l\s\m timp suficient copi-
ilor s\ se joace [i s\ c`nte, s\ le
stimul\m spiritul de inventiv pentru
a crea [i alte c`ntece `n care se
exprim\ at`t de sugestiv tr\irile, uni-
versul [i preocup\rile lor,  c\ci a[a
cum spunea cunoscutul pedagog
John Locke “nici o activitate nu are
at`ta r\sunet `n sufletul copiilor ca
jocul”.
~~nnvv..  IIuulliiaannaa  AAnnttoonneettaa CCRRUU{{IITTUU
{coala  Tarc\u,  Jude]ul  Neam]

EDUCA}IA PENTRU S|N|TATE
((uurrmmaarree ddiinn nnrr.. 5500))

tr\i s\n\tos `nseamn\ a ve-
ghea la cur\]enia corpului, la
caracterul ra]ional al
alimenta]iei, la salubritatea
mediului ambiant. 

Elevii au `n]eles c\ e mult
mai u[or s\ previi boala dec`t
s-o vindeci, ceea ce `nseamn\
c\ e mai u[or s\-]i p\strezi
s\n\tatea dec`t s-o recape]i.

Am subliniat faptul c\ la
[colar , igiena corpului este cu at`t mai
necesar\, cu c`t la aceast\ v`rst\ epiderma
este mai sub]ire, iar rolul ei protector este
mai sc\zut.

Elevii au argumentat c\ omul este pu-
ternic [i fragil `n acela[i timp: puternic,
`ntruc`t poate cerceta P\m`ntul [i cosmo-
sul, poate construi ceea ce viseaz\, fragil,
deoarece un microb `l poate `mboln\vi, un
accident `l poate v\t\ma.

Astfel, au `n]eles c\ s\n\tatea este
important\ pentru fiecare dintre  noi [i c\
trebuie pre]uit\ [i `ntre]inut\ zi de zi. 

Respect`nd regulile de igien\, organis-
mul lor va fi viguros, trupul mai frumos [i
armonios, iar mintea va fi odihnit\ [i ager\.

Cur\]enia corpului trebuie dublat\ de
cur\]enia `mbr\c\mintei [i `nc\l]\mintei. {i
cur\]enia casei [i clasei este important\
pentru s\n\tate, iar cur\]enia mediului
este vital\.

S\n\tatea este influen]at\  [i de ali-
menta]ie, elevii trebuind s\ [tie ce, c`t, c`nd

[i cum m\n`nc\ [i c\ o alimenta]ie echili-
brat\ trebuie s\ con]in\ c`te pu]in din toate,
plus ap\.

A[a cum `n natur\ fenomenele au o
anumit\ ritmicitate( zi- noapte, cele 4
anotimpuri )[i func]iile organismului au rit-
micitatea lor [i de aceea trebuie alternate
perioadele de efort- repaus, inspira]ie-
expira]ie, stare de veghe-somn, activit\]ile
care solicit\ un efort intens cu altele mai
u[oare, evit`nd monotonia, uniformitatea [i
rigiditatea.

Am insistat s\-[i formeze deprinderea
de a avea recrea]ii active, `n aer liber,
indiferent de starea vremii. 

Discut`nd despre petrecerea timpului
liber, am insistat s\ con[tientizeze c\ timp

liber nu
`nseamn\ s\ nu
faci nimic, ci s\
se odihneasc\
activ.

~n acela[i
mod am analizat
vacan]a, nu ca
un moment `n
care activitatea
[ c o l a r \
`nceteaz\, ci ca
momentul acti-
vit\]ilor fizice [i
intelectuale care
reconforteaz\ [i
dezvolt\ perso-
nalitatea copilu-
lui: jocuri, treburi

gospod\re[ti, lecturi instructiv- educative,
spectacole, activit\]i sportive.

Predarea deprinderilor de via]\
s\n\toas\ `nseamn\ utilizarea metodelor
activ - participative, respect`ndu-le  opiniile
[i asigur`ndu-le dreptul de a participa [i de
a `mp\rt\[i idei `ntr-un mediu prietenos.

Pe parcursul derul\rii acestui op]ional,
interesul elevilor pentru propria s\n\tate a
crescut. Astfel, [i-au consolidat unele
deprinderi, transform`ndu-le `n obi[nuin]e:
sp\latul pe din]i dup\ fiecare mas\,
sp\latul pe m`ini, efectuarea gimnasticii de
diminea]\, consumul de fructe [i legume
zilnic, proaspete [i bine sp\late , citirea cu
aten]ie a etichetelor produselor cump\rate,
`mbinarea lec]iilor cu activit\]i recreative.
Totodat\, au devenit mai aten]i cu mediul
`nconjur\tor.

Au fost interesa]i `n a c\uta, `n c\r]i [i
reviste, curiozit\]i despre corpul uman,
despre boli [i bolnavi, despre accidente
produse de ap\ , foc [i medicamente,
despre medicina complementar\,  ca o
alternativ\ la  medicina tradi]ional\. 

Faptul ca majoritatea aveau acas\ un
computer, au fost interesa]i `n a-l folosi la
realizarea unor reclame, postere, afi[e, iar
pentru completarea Portofoliului au
ad\ugat imagini [i informa]ii de pe Internet.

Elevul poate deveni o oglind\ `n care
ne putem vedea oric`nd. {i  cine nu dore[te
s\-l arate oglinda frumos ?
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CONSTRUIREA LOCALURILOR {COLILOR NORMALE DIN PIATRA NEAM}
a 23 aprilie 1922, {coala
Normal\ de ~nv\]\tori “Gh.
Asachi” a s\rb\torit zece ani de
la `nfiin]area sa. La aceast\
dat\, ea avea 204 elevi `mp\r]i]i
`n [ase clase. Din p\cate, at`t
aceasta, c`t [i {coala Normal\
de fete, nu-[i puteau desf\[ura
activitatea `n bune condi]ii pen-
tru c\ nu aveau local propriu,
ele trebuind s\ `nchirieze mai
multe cl\diri din ora[ pentru
care pl\teau chirii mari [i c\rora

trebuiau s\ le fac\ repara]ii anuale ce nece-
sitau alte sume importante de bani. Condi]iile
de spa]iu `n care s-a desf\[urat activitatea
{colii Normale de fete au fost [i mai grele
dec`t la cea de b\ie]i. ~n anul [colar 1922-
1923, de exemplu, c`nd aceasta a ajuns s\

aib\ toate cele 6 clase c`te avea o [coal\
normal\ atunci, ea func]iona `n nu mai pu]in
de 9 cl\diri.

Lipsa de localuri proprii pentru [colile
normale era o realitate general\ `n `ntreaga
]ar\. Aceast\ situa]ie a fost acceptat\ pentru
c\ `n `nv\]\m`ntul primar se sim]ea o mare
lips\ de personal didactic. Totu[i, ministerul
era con[tient de faptul c\ lipsa localurilor
proprii moderne, ca [i condi]iile igienice pre-
care din cl\dirile `nchiriate, aveau urm\ri
nepl\cute asupra s\n\t\]ii elevilor [i asupra
preg\tirii didactice a `nv\]\torilor. Din aceste
motive s-a hot\r`t c\ odat\ cu campania
pentru construirea localurilor de [coli pri-
mare s\ se `ntreprind\ [i o campanie pentru
ridicarea localurilor necesare [colilor nor-
male din ]ar\, dup\ un proiect unic al
Ministerului Instruc]iei Publice.

Adresa ministerial\ din 28 octombrie
1922 recomanda prefectului de Neam] s\ ia
toate m\surile necesare ca `nc\ din luna
martie 1923 s\ se `nceap\ construirea
localurilor [colilor normale de b\ie]i [i de
fete. Prima problem\ care trebuia rezolvat\
`n acest sens era aceea a alegerii terenului.
Din fericire, [colile normale din Piatra Neam]
aveau suficient p\m`nt pentru realizarea
acestui obiectiv. O alt\ problem\ pe care tre-
buiau s-o rezolve prefec]ii era aceea a
form\rii imediate a “comitetelor de con-
struc]ie” a [colilor normale, care s\ adune
fondurile [i materialele necesare. Statul se
angaja s\ dea din p\durile sale lemnul
necesar `n acelea[i condi]ii ca [i pentru
localurile [colilor primare rurale. De aseme-
nea, Ministerul avea `n vedere [i ajutorul pe
care puteau s\-l dea p\rin]ii elevilor, “cu pu-

terea bra]elor [i a vitelor” la facerea
c\r\mizilor, la aducerea nisipului, la c\ratul
materialelor de construc]ie [i chiar la
lucrarea zid\riei.

Contrar bunelor inten]ii ale ministerului,
lucrurile s-au desf\[urat mai greu dec`t
acesta [i-a `nchipuit. Singura m\sur\ adop-
tat\ `n acest sens a fost aceea de a se con-
stitui un singur comitet de construc]ie pentru
ambele [coli normale din Piatra Neam], de
b\ie]i [i de fete. Acesta s-a format abia la 14
aprilie 1923. Dintre membrii acestuia s-a
ales Comitetul Executiv al lucr\rilor de con-
struc]ie, av`ndu-l ca pre[edinte pe prefectul
Al. Com\ni]\. Eufrosina S\vescu, direc-
toarea {colii Normale de fete, era unul din
cei doi vicepre[edin]i, iar Vasile Ghi]escu,
directorul {colii Normale “Gh. Asachi”, a fost
ales casierul Comitetului de Construc]ie.

Pentru construirea localurilor [colilor
normale din ]ar\, Ministerul Instruc]iunii
Publice a alc\tuit [i le-a pus la dispozi]ie
acestora un set de planuri. Comitetul de
Construc]ie din Piatra Neam] a ales, pentru
ambele [coli, planul nr. 1. Acesta, de[i era
cel mai simplu, avea, totu[i, `n componen]a
sa trei corpuri principale: cel al {colii
Normale, cel al {colii de Aplica]ie (cu
locuin]a directoarei acestei [coli) [i locuin]a
directoarei {colii Normale. Planul fiind
acela[i, la cele dou\ [coli normale din Piatra
Neam] s-a realizat din el at`t c`t au permis
banii [i dup\ cum s-a descurcat fiecare
[coal\. 
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a fi ̀ n concurs [i va l\sa timp
suficient juriului s\ dezbat\
premiile actualei edi]ii.

- {i cu banii cum sta]i?
C.N.: Banii s`nt cei care

genereaz\ amploarea festi-
valului. Desigur, cel mai con-
sistent sprijin s-a anun]at din
partea Consiliului Jude]ean.
Am apelat `ns\ [i la sprijinul
consilierilor municipali, [i

a[tept\m un semn de via]\, sper`nd c\-
`n seria manifest\rilor cu care ne-a
obi[nuit- primarul Ion Rotaru va include
[i una de amploarea celei care se
nume[te “Festivalul de Teatru” de la
Piatra Neam]. Am mai apelat la spijinul
Ministerului Culturii, la UNITER [i chiar

la Ministerul care s-a numit p`n\ nu de
mult “al Tineretului [i Sporturilor”.
Lumea se rea[eaz\ sau a[teapt\ pur [i
simplu rectificarea bugetului sau alte
imbolduri care s-o scoat\ din amor]eal\.
Mai vorbim.

- C`t de tare conta]i pe prietenii
tradi]ionali ai TT?

- CC.N.: Mult. Contez `n continuare
pe sprijinul adev\ra]ilor iubitori de
teatru. Mai ales pe sprijinul RIFIL-ului,
care a fost, este, [i sper s\ r\m`n\
sponsorul nostru principal. S`nt optimist
[i sper s-o scoatem la cap\t. {i nu voi
spune nici o secund\ c\ nu se face fes-
tivalul, ci doar c\ amploarea lui va fi
direct propor]ional\ cu banii pe care `i
vom avea.

- Am vorbit p`n\ acum cu directorul
Cornel Nicoar\. Cum a traversat sta-

giunea [i ce proiecte are pentru viitor
actorul Cornel Nicoar\?

C.N.: Actorul Cornel Nicoar\ spune
despre stagiunea care a trecut c\ este o
stagiune `n care a depus un efort extra-
ordinar, chiar fizic. Ca dovad\, `n zilele
astea chiar m\ voi interna `n spital pen-
tru o opera]ie care nu `mi face nici un fel
de pl\cere.

- S\ nu o d\m dup\ vi[ini. {tim c`t
poate solicita pe cineva un rol ca acela
din “Regele Lear”. Cum v-a]i `mp\cat cu
acest monstru?

C.N.: Consider c\ spectacolul a ie[it
bine, `n ciuda faptului c\ nu a existat o
distribu]ie ideal\. Spectacolul nu este
cel visat de mine- nu to]i interpre]ii au
reu[it s\ ajung\ personaje- dar este
totu[i o performan]\ notabil\. {i acum,
n-a[ ezita s\ spun DA propunerii de a

monta acest spectacol pe scena
Teatrului Tineretului. A fost o `ncercare
`n care nu ne-am strecurat pe sub

[tachet\. ~n ceea ce prive[te stagiunea
urm\toare...

- Ve]i juca “Avarul”?
C.N.: Nu. Fac parte dintre direc-

torii care nu vor s\ joace tot.
Fereasc\ Dumnezeu... E normal ca
to]i actorii s\ poat\ demonstra ce s`nt
`n stare. Nici nu [tiu deocamdat\ ce
joc. Exist\ propunerea cu “Apus de
soare”, exist\ [i alte propuneri. Nu
am de g`nd `ns\ s\ calc un principiu
care a f\cut, al\turi de altele desigur,
gloria institu]iei: la TT `n privin]a dis-
tribu]iei, regizorii au avut `ntotdeauna
primul [i ultimul cuv`nt. Pentru ca s\
poat\ da sam\ de ale lor...

- V\ doresc, de asemeni, s\
da]i sam\, cu fruntea sus- ca direc-
tor [i actor, la urm\toarea
cump\n\ dintre stagiuni.

v

Note de lector: O ~NT~LNIRE CU POEZIA
transformat cuvintele `n

metafor\ [i astfel s-a n\scut
poezia”. Acestea s`nt primele
propozi]ii care mi-au venit `n
minte dup\ prima lectur\ a
c\r]ii lui Mihai Merticaru
~NT~LNIRE PE POD (Editura
“Timpul”, Ia[i, 2003). “A ie[it
cu poezia `n agora [i astfel
s-a n\scut poetul”. Acestea
s`nt alte dou\ propozi]ii care
se insinueaz\ dup\ a doua

sau a treia lectur\, c`nd, `n cele peste
[aizeci de poeme, cititorul descoper\
metaforizarea unor sentimente ce ]in de
erotic, `n prima parte (“Nelini[tea
zmeurei”), de un anumit crez poetic
expus `n mai multe “variante”, `n a doua
treime a c\r]ii (“Via]a `n ciorne”) [i de
tr\irea apocaliptic\ din societatea noastr\
de azi, `n ultima parte (“Picta]i!”). ~n fapt,
cartea pe care ne-o propune Mihai
Merticaru, am putea spune, este alc\tuit\
din trei poeme vaste: unul -erotic, altul- o
profesiune de credin]\ a poetului [i
cel\lalt- un poem cu implica]ii sociale.

Pentru a pre`nt`mpina o eventual\
`ntrebare- “ce aduce nou cea de a patra
carte de poezie a poetului?”- facem
urm\toarea precizare: dac\ `n placheta
“V`n\toare princiar\” (Casa de Pres\ [i
Editura “Cronica”, Ia[i, 1992) (titlul ne
duce cu g`ndul la un roman al lui D.R.
Popescu) descoperim, cum remarca [i
Ioan Holban, “o c\utare fertil\ plin\ de
promisiuni dar [i de obstacole”, obstacole
pe care noi le punem pe seama grabei cu
care poetul a `ncredin]at prima carte
tiparului; dac\ `n cea de a doua,
“Catedral\ de azur” (aceea[i editur\,

1994), `nt`lnim unele inflexiuni romantice
[i folosirea “instrumentelor” specifice
poeziei populare sau celei clasicizate, dar
foarte timide `ncerc\ri de a[a-zis\ scriere
`n manier\ postmodern\, ̀ ncep`nd cu cea
de a treia carte (“Scriere cuneiform\”,
Editura “Cronica”, Ia[i, 1997) constat\m
alinierea poetului, aproape ̀ n totalitate, ca
form\, la poezia român\ a ultimului dece-
niu al secolului recent `ncheiat. De la
prima la cea de a treia carte, inclusiv, este
prezent\ in nuce, ca form\, poezia ce va
pune st\p`nire pe cel de-al patrulea
volum de poeme, `n care autorul repune
`n discu]ie problemele etern umane,
rezolvate, de aceast\ dat\, din punct de
vedere artistic la un nivel superior, chiar
dac\, pe alocuri, modernitatea  coexista
cu elemente tradi]ionale, iar bucolicul `[i
face sim]it\ uneori prezen]a. Prin
valen]ele simpatetice ale textului poetul
reu[e[te s\ transmit\ virtualului cititor
propriile tr\iri. Constat\m acum c\ multe
din “nemul]umirile” sale mai vechi, expri-
mate `n c\r]ile precedente acesteia, la
modul prozaic, sufoc`nd p`n\ la anulare

metafora, s`nt transfigurate poetic `n
cartea recent\, unde s-a renun]at la tot
ceea ce era `n plus: “O lume de umbre `n
lanuri de cucut\/ prin p\duri de micro-
foane. oratorie anacolut\/... / Tunel lung
cu lumini]\/ labirint cu b`jb`ial\/ c`rje rup-
te-n cea]\ deas\/ toropeal\ cu
sf`r[eal\...” (“Schi]\ `n c\rbune”, p. 88).

Reu[itele din acest volum s`nt acele
poeme `n care autorul reu[e[te s\ trans-
mit\ prin veac o anumit\ stare de gra]ie
n\scut\ din atitudinea sa fa]\ de eternul
feminin, ca `n “Afinit\]i”, unde aglome-
rarea de metafore, procedeu folosit de to]i
poe]ii, eprim\ cu prisosin]\ preaplinul
sentimentelor: “Doi nuferi albi `n delta
dorin]elor/ dou\ cupole de catedral\/
dou\ lacrimi/ dou\ oaze r\coresc `n
de[ert/ dou\ catarge/ dou\ fulgere pe un
cer de smoal\/ dou\ paralele/ dou\ iubiri
verticale/ dou\ altare cu fa]a spre iad/
dou\ p\cate dulci cioplite ̀ n marmur\/ doi
vulcani `n erup]ie/ doi fulgi de nea peste
un codru de brazi/ (cum s\-i ̀ mpar]i?)/ doi
arbori rotunzi `nflori]i fo[nitori/ plini cu
cuiburi de privighetori/ dou\ curcubeie/

s`nii t\i/ femeie/...” (p. 12). Tot `n capitolul
reu[ite `nscriem o serie de poeme pe
care, mai sus, le-am etichetat ca arte
poetice [i dintre care am selectat pe cea
intitulat\ “O c\l\torie”: “Poemul veritabil
este o lung\ c\l\torie/ pe toate meridi-
anele/ textului/ `ntre cocoa[ele unei
vocale/ po]i s\ c\l\tore[ti/ mai confortabil
dec`t pe o c\mil\/ prin toate pustiurile/
cuv`ntului/ a[ezat pe [aua unei con-
soane/ po]i s\ ba]i to]i c`mpii/ ca s\
priceap\ mapa/ cu texte/ la umbra unui
poem/ rotund ca o oaz\/ pot ad\sta to]i
`nseto[a]ii/ de azur...” (p. 61).

Mai constat\m, `n aceast\ carte a lui
Mihai Merticaru, o renun]are aproape
total\ la serviciile semnelor de punctua]ie
(tot un obiect postmodernist!), cu trei
excep]ii: semnul de `ntrebare sau de
exclamare, pe ici pe colo, [i punctele de
suspensie, aproape nelipsite din finalul
fiec\rui poem, un indiciu c\ autorul `nc\
ar/ va mai avea ceva de spus. O con-
stant\ a poeziei din aceast\ carte este
rima, c\utat\ [i de cele mai multe ori bine
g\sit\, de care poetul nu se poate lipsi, la

care nu poate renun]a [i care, `n diferite
forme, o `nt`lnim peste tot `nso]it\ de un
anumit ritm interior, ambele constituin-
du-se `n elementele care concur\ la
crearea unei st\ri incantatorii.

~n noua carte pe care ne-o propune
acum Mihai Merticaru `ntrez\rim confi-
gurarea unei modalit\]i noi de exprimare
liric\, n\scute din nevoia poetului de a
se apropia c`t mai mult, de a cunoa[te
pe acel “necunoscut”, pe cei
necunoscu]i cu care s-a `nt`lnit mereu
p`n\ acum f\r\ s\ comunice (“un str\in/
mereu altul/ de fiecare dat\ altul”, p. 62).
Cartea este o invita]ie la o `nt`lnire cu
poezia, la o “`nt`lnire pe pod”, pe acel
pod care, crede poetul, are menirea s\-i
`nlesneasc\ cititorului leg\tura [i cu alte
aspecte ale vie]ii, insesizabile pentru
omul obi[nuit, f\r\ ajutorul artistului.
Acesta ne propune ca `mpreun\, “cu
`n]elepciune”, s\ descifreze (s\
descifr\m) “clar culoarea/ acestui veac
`nvolburat/ ca un ocean de lav\...”
(“Iarmarocul ispitelor”, p. 82).

CCoonnssttaannttiinn  TTOOMM{{AA

fost s\ fie duminica de 25
mai a acestui an 2003 o zi
binecuv`ntat\ `n via]a mea. O
zi de bucurie rar\, pus\
demult deoparte, de Bunul
Dumnezeu, pentru
`nv\]\toarea mea, Doamna
Maria D\sc\lescu [i pentru
mine, eleva care i-am fost `n
primii ani de {coal\
General\.

Am a[teptat, nu f\r\
emo]ie, cu degetul pe sonerie.

Peste c`teva minute, eram fa]\ `n
fa]\... La cei 83 de ani, `nv\]\toarea mea
p\streaz\ culoarea din tinere]e a obrajilor
[i luminozitatea privirilor.

Timp de cinci ore, am trecut
am`ndou\ prin concretul zilelor noastre,
prin abstractul unor g`nduri [i prin nos-
talgia multor amintiri...

Cu nespus\ bucurie, [i-a adus
aminte `nv\]\toarea mea, de fo[ti elevi
ajun[i personalit\]i: domnul Ion Scurtu,
profesor universitar, Director al Institutului
“Nicolae Iorga” din Bucure[ti, domnul
Adolf Minu], Director al Muzeului de
Istorie din ora[ul nostru [i domnul
Gheorghe Dumitreasa, profesor de

matematic\ la Liceul “Petru Rare[“,
actualmente viceprimarul ora[ului.

Ne-am amintit apoi, de serb\rile
[colare, unde elevi mici [i mari, prezentau
scenete, dialoguri, coruri, c`ntece, poezii [i
dansuri populare.  ~nv\]\torul Vasile
D\sc\lescu se ocupase `nc\ din anii
1930 de aceste activit\]i, `n plus con-
tribuind [i la construc]ia de [coli, de
c\mine culturale, precum [i la construc]ia
Monumentului Eroilor din satul Dochia.
Doamna mea `nv\]\toare, Maria
D\sc\lescu, organiza centre de citit cu
femeile [i contribuia la punerea `n valoare
a ]es\turilor [i a lucrului de m`n\, precum
[i a portului popular ]\r\nesc, adun`nd
bundi]e, ii, fe]e de mas\, lucrate de m`n\,
prosoape [i covora[e lucrate de m`inile
harnice ale femeilor.

Ascultam amintiri tr\ite cu sufletul, cu
mintea, cu trupul, cu `ntreaga fiin]\ a
`nv\]\torului, Lupt\torului [i Autorului
Vasile D\sc\lescu. Dosarul cuprindea
evenimente de pe front. La orele de istorie
ascultam vr\ji]i [i se ̀ ntip\reau acele scene
`n minte, `nc`t uneori, nu mai era nevoie de
`nv\]area acelei scene de lupt\ din cartea
de Istorie. Am descoperit atunci darul de
povestitor al profesorului nostru. Acum

descop\r c\ acest dar venea [i din reali-
tatea tr\it\ [i am mai descoperit faptul c\,
profesorul nostru de atunci, fiind un bun
patriot, fusese un bun militar, un bun slujitor
al armatei române, `n timpul celui de-al
doilea r\zboi mondial, fiindu-i recunoscute
aceste merite prin avansarea `n grad, fiind
decorat cu “Coroana României clasa a
cincea, grad cavaler cu spad\ [i panglic\
de virtute militar\ `n lupte”, cu “Steaua
RPR”, iar `n anul 1995, Pre[edintele
României Ion Iliescu i-a conferit Medalia
“Crucea Comemorativ\ al celui de-al doilea
r\zboi mondial 1944- 1945”, pentru servi-
ciile militare aduse statului român `n timpul
celui de-al doilea r\zboi mondial”. Urm`nd
pe linia de familie, nepot de v\r primar din-
spre tat\ a legendarului general Nicolae
D\sc\lescu, ~nv\]\torul Vasile D\sc\lescu
a fost prezent la datoria de osta[ român,
atunci c`nd ]ara i-a cerut-o.

La plecare, modesta mea ̀ nv\]\toare
nu a uitat s\ `mi spun\ `nc\ o dat\, s\ am
grij\ cum prezint cele ce voi spune
despre dumneaei, “s\ nu par\ cumva, a
laud\”. Am plecat cu bucuria `n suflet dar
[i cu teama nelini[tii despre modul cum
voi a[terne pe h`rtie materialul, ca s\ nu
`mi sup\r `nv\]\toarea.

La `ntoarcere, pe alee, am z`mbit,
aduc`ndu-mi aminte cum, [col\ri]\ fiind, `n
clasa I, de team\ c\ nu mi-am preg\tit bine
lec]iile pentru a doua zi, nu aveam lini[te
noaptea. Nu voiam s\-mi sup\r
`nv\]\toarea! De sup\rat, tot am sup\rat-o!
Dar nu voiam nici ̀ n g`nd un alt ̀ nv\]\tor. {i
cum de ceea ce fugi nu prea scapi, ̀ n clasa
a patra, cu toate pl`nsetele mele acas\, a
trebuit s\ merg `n continuare la [coal\, s\
`nv\] cele predate de noul `nv\]\tor,
`nv\]\toarea mea stabilindu-se `n acel an,
1961, `n ora[.

Desigur, re`nt`lnirea cu Doamna mea
~nv\]\toare, dup\ at`]ia ani, a vindecat
sup\r\rile pe care i le-am pricinuit [i pe
mine, m-a vindecat de singura, dar
uria[a durere pe care mi-a pricinuit-o
dumneaei `n acel `nceput de an [colar,
prin plecarea la ora[.

Nu pot s\ m\ despart de amintirile care
m\ leag\ de `nv\]\torii mei dragi [i nici de
r`ndurile scrise de `nv\]\torul meu, f\r\
a-mi exprima dorin]a ca aceast\ pre]ioas\
zestre spiritual\ r\mas\ familiei [i
urma[ilor neamului, s\ fie d\ruit\ paginilor
de carte sau de reviste, pentru a `mbog\]i
inimile [i min]ile noastre ale tuturor.

MMaarriiaa  DDIIAACCOONNUU
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SAVANTUL PEDAGOG ION SIMIONESCU {I ~NV|}|M~NTUL NEM}EAN
cum 130 de ani, la 10 iulie
1873, s-a n\scut, din ]\rani
mode[ti, la F`nt`nele-Bac\u,
savantul polivalent (geolog,
paleontolog, naturalist [i
geograf) Ion Simionescu,
prieten activ al `nv\]\m`ntu-
lui nem]ean, colaborator al
revistei noastre, Apostolul.

R\mas orfan de ambii
p\rin]i la 2 ani, e crescut de o bunic\ la
Boto[ani, unde a urmat cu str\lucire
[coala primar\ [i secundar\. Licen]iat
al Facult\]ii de {tiin]e din Ia[i (1896) a
continuat s\ studieze la Viena (unde [i-a
luat doctoratul `n 1899) [i la Grenoble.
Ocup\, prin concurs (1902), catedra de
geologie la Universitatea din Ia[i, unde
`n dou\ r`nduri a fost [i rector.

~n 1929 e chemat ca profesor de
paleontologie la Universitatea din
Bucure[ti, pe care o sluje[te cu compe-
ten]\ p`n\ `n 1940, c`nd a fost scos,
samavolnic, la pensie. Este chemat [i la
Academia Român\ `n 1907. {i-a
prezentat discursul de recep]ie, cu tema
“Evolu]ia culturii [tiin]ifice `n România”,
24.05.1913. Din 1941 p`n\ la moarte
(7.01.1944) a fost Pre[edinte al acestui
for [tiin]ific.

Ca o recunoa[tere a
excep]ionalelor sale calit\]i didactice a
fost numit  `n mul]i ani pre[edinte al
comisiilor de bacalaureat. A fost se-
cretar general al Ministerului
Instruc]iunii Publice (1914- 1918),
ministru fiind I.G. Duca.

Av`nd voca]ia [i de popularizator al
[tiin]ei- nu numai de creator- a `ntemeiat

la Ia[i, `n 1990, “Revista [tiin]ific\ V.
Adamachi”, al c\rui mentor a fost p`n\
la sf`r[itul vie]ii (revista a ap\rut p`n\ `n
1949). Tot pentru popularizarea [tiin]ei-
pe care o considera un bun [i un drept
al tuturor- a fondat, `n 1921, la Editura
Cartea Româneasc\, colec]ia
“Cuno[tin]e Folositoare”, cu 4 serii.

Opera lui este vast\, zeci de c\r]i `n
multe edi]ii [i mii de studii [i articole.
C`teva lucr\ri de specialitate: Geologia
României, Asupra prezen]ei
Collovianului `n Carpa]ii române[ti,
Contribu]ii la geologia Moldovei `ntre
Siret [i Prut, Fauna României, Flora
României etc. De mare valoare [i actu-
al\ este opera lui cu con]inut [i cu fina-
litate pedagogic\: Reforma `nv\]\m`ntu-
lui secundar (1928); Didactica {tiin]elor
naturale (1931), Cum se alc\tuie[te un

ierbar (1932), Excursiile (1932) [.a. De
nepieritoare folosin]\ s`nt lucr\ri ca:
“Tinere, cunoa[te-]i ]ara”; “Tinere,
cunoa[te-]i neamul”; “}ara noastr\”
(oameni, locuri, lucruri); “Pitorescul
României” (4 vol. 1939- 1942; “Energii
române `n str\in\tate” etc. ~n mai toate
lucr\rile lui apar locuri [i oameni din
Neam]. ~n lucrarea de pedagogie a
modelelor “Oameni ale[i”, vol. II
Românii (1926) prezint\ cu admira]ie
`nv\]\torii nem]eni Ion Creang\
(“Lumin\torul”) [i Mihai Lupescu (“Eroul
necunoscut”).

~n articolul “Jude]ul Neam]” publicat
`n “Anuarul {colii Normale de
~nv\]\toare Piatra Neam]”, cu prilejul
`mplinirii a dou\ decenii de la `nfiin]area
[colii, 1919- 1939, ap\rut la P. Neam] `n
1940, scria cu v\dit\ admira]ie: “Jude]ul

Neam], prin vrednicia oamenilor ce-l
populeaz\, a `nsemnat `ntotdeauna un
centru de larg\ cultur\ general\, ori
pepinier\ de oameni care s`nt `nscri[i
pe r\bojul celor ale[i”. ~[i sus]ine afir-
ma]ia prin relevarea chipurilor pedago-
gice ale ilu[trilor nem]eni: Ion Creang\,
Calistrat Hoga[, M. Stamatin, Aristide
Caradja, I. Mironescu, G.T. Kirileanu [i
C. Matas\.

Lumin\tor pentru lumea
româneasc\ de azi [i de m`ine ne apare
g`ndul admirabilului patriot: “A fi român
`nseamn\ a cunoa[te `n am\nunt }ara
spre a-i admira frumuse]ile ne`ntrecute,
dar [i a cunoa[te darurile naturale spre
a le folosi cum trebuie prin munc\
con[tient\  [i neogoiat\”.

PPrrooff..  TTrraaiiaann  CCIICCOOAARREE

((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))
espre perspectivele ce se
contureaz\ la orizontul anului
[colar 2003- 2004 nu avem
la aceast\ dat\ certitudini, ci
doar zvonuri (dar trebuie s\
admitem proverbul “nu iese
fum f\r\ s\ faci foc”).

~ntr-o lips\ de trans-
paren]\ cras\, f\r\ o con-
sultare temeinic\ a celor acre
suport\ efectele deciziilor
guvernan]ilor, diriguitorii

`nv\]\m`ntului românesc se pare c\ ne
preg\tesc ni[te “surprize, surprize” fa]\
de care oamenii [colii nu pot [i nu trebuie
s\ r\m`n\ f\r\ reac]ie.

Printre ideile vehiculate underground
ar fi cea a flexibiliz\rii normei didactice, de
la 18 la 28 de ore, care nu este dec`t o
form\ mascat\ a inten]iei mai vechi a
guvernan]ilor de a m\ri norma didactic\.
M\rirea catedrei nu ar fi condamnabil\
dac\ ea nu s-ar produce pe fondul de-
zastrului demografic al României din
ultimii 12 ani, c`nd `ntre anii 1991- 2000 `n
România s-au n\scut cu 1.137.000 copii
mai pu]in dec`t `n deceniul 1981- 1990,
c`nd pentru prima oar\ `n timp de pace,
România are sporul natural negativ.

Problema cap\t\ dimensiuni apo-
caliptice la sate, unde, datorit\ `mb\tr`nirii
popula]iei, natalitatea tinde spre valori din
ce `n ce mai sc\zute, nefiind compensat\
de unele reveniri ale popula]iei urbane `n
mediul rural.

Dac\ la sc\derea natalit\]ii ad\ug\m
[i factorul subiectiv al m\ririi efectivelor la
clase spre limita maxim\ prev\zut\ de
lege, [i care a avut drept efect dispari]ia
altor clase [i, implicit, a unui num\r de
posturi [i norme didactice, avem ima-
ginea pericolului ̀ n care se afl\ posturile [i
catedrele din `nv\]\m`nt, dac\ aceast\
“flexibilizare” ar fi aplicat\.

O alt\ “bucurie” care se vehiculeaz\
pe coridoarele guvernamentale ar fi desfi-
in]area calit\]ii de “titular `n `nv\]\m`nt”,
ea fiind `nlocuit\ cu cea de “titular al
unit\]ii de `nv\]\m`nt”, sau, dup\ alt\ vari-
ant\ cu cea de “titular pe un num\r de ani”
(`nc\ neprecizat).

Ca un corolar al schimb\rilor pre-
conizate `n `nv\]\m`nt `ntr-un viitor impre-
vizibil, dar nu prea `ndep\rtat, este
numirea directorilor de [coli din r`ndul

altor categorii socio- profesionale dec`t
cadre didactice, conducerea [colii fiind
“degrevat\” de principala sa misiune,
asigurarea calit\]ii actului educa]ional,
directorilor de “tip nou” revenindu-le doar
sarcini administrativ- financiare.

Dac\ la aceast\ inep]ie mai
ad\ug\m [i finan]area [colilor dup\
num\rul de elevi, ceea ce va duce la ine-
galit\]i flagrante `ntre resursele bugetare
ale [colilor “mari” comparativ cu [colile
“mici”, cu consecin]e nefaste asupra pro-
cesului instructiv- educativ, imposibil de
evaluat ast\zi, dar sigur de constatat dac\
se va aplica aceast\ idee.

Toate aceste m\suri [i, probabil [i
altele ce vor urma s`nt justificate de diri-
guitorii `nv\]\m`ntului românesc de nece-
sitatea “armoniz\rii” României cu ]\rile
Uniunii Europene `n materie de
`nv\]\m`nt.

Cei mai `n v`rst\ n-au uitat `ns\, c\
am mai tr\it `n anii ‘50 o “armonizare” cu
`nv\]\m`ntul sovietic (care era conside-
rat cel mai “avansat din lume”). Din acea
“armonizare” am reu[it s\ ie[im dup\
15- 20 de ani, dar din aceast\ nou\ [i
for]at\ “armonizare” nu se [tie cum [i
c`nd vom ie[i.

Guvernan]ii no[tri uit\ (sau se fac a
uita) c\ evolu]ia economic\, social\,
politic\, cultural\ a Europei vestice [i a
României au fost complet diferite. C\
aceast\ “armonizare” trebuie s\ fie prece-
dat\ de o “armonizare” economic\ `n
primul r`nd, c\ “armonizarea” nu se poate
face printr-un “ucaz” guvernamental, c\ e
un proces de durat\ ce presupune at`t
schimb\ri ̀ n baza economic\  a României
c`t [i `n “mentalul colectiv” (mentalit\]i)
care, dup\ cum se [tie are o mai mare
doz\ de iner]ie, de conservatorism.

~n fa]a acestor “perspective lumi-
noase” nu ne r\m`ne dec`t s\ sper\m c\
vom avea capacitatea [i for]a de a ne
mobiliza pentru a diminua sau chiar stopa
efectele negative ale acestor preconizate
m\suri de “reform\”. Pentru aceasta `ns\,
e absolut necesar ca to]i cei care s`nt
implica]i `n actul educa]ional s\
p\r\seasc\ “turnul de filde[“ al resemn\rii
[i indiferen]ei, s\ aib\ o atitudine civic\
responsabil\, pentru a contribui la
realizarea unei reforme reale cu efecte
benefice asupra societ\]ii române[ti.

NOUL AN {COLAR - ~NTRE O
REFORM| B~LB~IT| {I

PERSPECTIVE “LUMINOASE”

~NV|}|M~NTUL~NV|}|M~NTUL- RAMP| DE LANSARE
PENTRU PROFESORII TINERI?

((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))
ercantil\ de tipul “totul se
cump\r\ cu lovele” a unora din-
tre p\rin]i [i sar\cia tot mai dis-
perat\, c\reia trebuie s\ `nve]e
s\-i ]in\ piept specialistul. Al
doilea deriv\ din primul: profe-
sorul chiar dornic s\ `nve]e [i
s\-i ̀ nve]e pe al]ii- constat\ c\ nu
are cum s\ rezolve variabilele
ecua]iei informa]ie profesional\=
bani. T`n\rul profesor bani nu
are, deci accesul la informa]ie
(carte, internet, cursuri...) `i este

stopat. Se pot afla atunci `n situa]ia jenant\ de
a fi pu[i `n dificultate chiar de c\tre elevi.
Re]ine]i: copiii [i adolescen]ii nu te iart\ dac\
te simt preg\tit slab profesional. Cercul vicios
se ̀ nchide aici. Un profesor bun, t`n\r, cu ceva
perspective, dac\ `[i cunoa[te valoarea dar
nu-[i `mpline[te aspira]iile, pleac\. R\m`n `n
sistem pe l`ng\ pu]inii pasiona]i, mai cur`nd cei
ce nu se pot adapta, nu vor s\ `nve]e sau cei
pentru care [coala este locul de unde prime[ti
bani ca s\ nu faci nimic. Mai s`nt profesorii
d\rui]i, bine preg\ti]i, care `nc\ nu [i-au
`ncheiat activitatea. Prea pu]ini `ns\ pentru
nevoile sistemului. 

Ce spun directorii de [coli despre profe-
sorii debutan]i? Unii `i pun la zid, al]ii `i `n]eleg.
Asculta]i: “La asisten]ele efectuate am con-
statat c\ avem profesori tineri care intr\ la ore
“`n dorul lelii”. Motivele? Nu au inten]ia s\
r\m`n\ profesori, nu au chemare pentru

aceast\ meserie. Ei folosesc ̀ nv\]\m`ntul ca o
ramp\ de lansare [i nu-[i dau interesul pentru
c\ nu vor s\ r\m`n\ dasc\li”. Ce este de
f\cut? R\spund tot directorii de [coli: s\ nu
mai fie primi]i la catedr\- zic durii. Alt director:
“Profesorii debutan]i au de obicei inten]ii bune;
chiar [i a[a prost cum s`nt pl\ti]i. Ar trebui
s\-i trat\m cu mai mult\ `n]elegere. De obicei
le trebuie 2- 3 ani de acomodare pentru a da
randament [i pentru a se obi[nui cu cerin]ele
acestei meserii”. A[a parc\ mai vii de acas\.

Ce spun profesorii debutan]i? Da’ ce nu
spun! “Primim numai critici de peste tot. Nu e
vina noastr\ c\ vrem s\ plec\m din
`nv\]\m`nt. Din dou\ milioane de lei, c`t lu\m
`n m`n\ pe lun\, nu ne ajunge s\ ne
cump\r\m o hain\, o carte care ne trebuie.
De-abia tr\im de pe o zi pe alta. Nici vorb\ s\
ne mai g`ndim s\ ne `ntemeiem [i noi o fami-
lie”. Alt\ constatare? “E normal s\ ne g`ndim
la slujbe mai b\noase, chiar dac\ am dorit din
tot sufletul s\ devenim profesori. Plutim `n
deriv\.” Cum este explicat insuccesul de la
examenul de titularizare? ~n facultate nu se
face cum trebuie nici metodica pred\rii, nici
practica pedagogic\, totul la facultate este
alandala”. Nici un cuvin]el despre chiulul `n
grup\ de la practica pedagogic\, nici un r`nd
despre dezinteresul fa]\ de disciplina numit\
metodic\. Mare danana [i [coala asta refor-
mat\! {i ar mai fi ceva: un t`n\r profesor care
a luat 2,00 la titularizare `n lucrare, nu are
dreptul s\ critice un universitar “Dox\” de
carte, chiar dac\ pred\ vizibil plictisit. {tim cu
to]ii c\ s`nt [i profesori cu ani buni de vechime

care mai trag
chiulul, `ns\
d e s p r e
ace[tia nu
p r e a
`ndr\zne[te
nimeni s\
sufle o vorb\.
Pare plin\ de
sincer i tate
urm\toarea
observa]ie:
“Nu a[ dori
n i c i u n u i
director de
[coal\ s\ fie
`n pielea
n o a s t r \ .
Chiar dac\ multora le-a fost greu la `nceput,
pentru c\ au fost repartiza]i la ]ar\, au avut de
unde s\ porneasc\. Aveau posibilitatea  s\
primeasc\ o cas\ [i [tiau c\ situa]ia cu nave-
ta nu va dura ve[nic”. Mai ales dac\ existau
niscai pile, acolo “sus”, complet\m noi.

P\rerea concluziv\? Coincide cu a dom-
nului profesor citat la `nceputul articolului.
Asculta]i: “~n c`]iva ani o s\ fim dispu[i s\
pl\tim `n aur pe profesorii buni, pe cale de
dispari]ie”. Numai c\, `n `ntunericul care se
va l\sa peste sistem, rare [i slabe lumini vor
mai p`lp`i. S\ nu uit\m c\ `n viitor cadrele
didactice ar putea lua salarii ̀ n func]ie de per-
forman]e. Noile criterii de salarizare au fost
propuse de Ministerul Educa]iei [i vor fi
supuse dezbaterii publice.

OO  ccaarr ttee   --   ccoo[[mmaarr ::

DIC}IONARUL  MOLDOVENESC  -  ROMÂNESC
((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))

titudinea ce str\bate “cartea” lui
Vasile Stati (a nu se confunda
cu celebrul lingvist Sorin Stati,
profesor la Universitatea de la
Bucure[ti, `n anii ‘60, [i, apoi, la
mari universit\]i din Occident)
izvor\[te din eroziunea senti-
mentului na]ional al unor
români basarabeni, care [i-au
pierdut con[tiin]a de neam, de
românitate ([i numi]i acolo
“macur]i), compl\c`ndu-se
primejdios `n ipostaza de

moldoveni care nu s`nt români.
Ce-i drept, mul]i români de dincolo de

Prut folosesc `n mod curent un conglomerat
de neao[isme (arhaisme, regionalisme [i
termeni strict locali), cuvinte ocazionale [i
barbarisme provenite c`ndva din limbile
turc\, t\tar\, rus\ [i ucrainean\, semne ale
unei culturi aproximative, ale st\p`nirilor
`ndelungate str\ine [i ale lipsei demnit\]ii
na]ionale. Pe aceste fenomene se bazeaz\

autorul dic]ionarului, de vreme ce include `n
lucrare termeni de tipul: “adjic\”- “conserv\
din ro[ii, gogo[ari [i usturoi”, “cra[c\”-
“acoperi[“, “cran”- “robinet”, “omovolnic”-
“rezervor de ap\”, “storoj”- “paznic”, “pri]\p”-
“remorc\”, “sumc\”- “geant\” [.a.m.d.

Vasile Stati pune exprimarea ne`ngrijit\,
pestri]\, a unui `nsemnat num\r de vorbitori
din Basarabia pe seama existen]ei limbii
“originale”: limba moldoveneasc\.

“Dic]ionarul moldovenesc- românesc
r\m`ne doar un
fals, o pl\s-
muire stranie a
unui om de rea
credin]\, a unei
min]i de o
obtuzitate greu
de imaginat. O
carte- co[mar,
care ne
convinge c\
autorul este
con[tient de

nimicnicia lui. S`nt `nclinat s\ cred c\, prin
acest “odios act de incultur\”, hotarul peste
Prut nu va fi pus [i peste limba român\. Mai
mult, s`nt `ncrez\tor c\ procesul de
rena[tere na]ional\ `nceput, pe la mijlocul
anilor ‘80, odat\ cu “perestroika [i glaznos-
ti” ale lui Mihail Gorbaciov, va continua,
urm\rind `nl\turarea efectelor dezastruoase
ale politicii de asimilare prin rusificare a
popoarelor neruse din fosta URSS.

~n ultimii ani, a luat drumul str\in\t\]ii `n
jur de un milion de basarabeni, cei mai mul]i
tineri. Cei r\ma[i acas\ s`nt fie prea b\tr`ni,
fie chinui]i de grija supravie]uirii fizice. Nu le
mai pas\ de limb\.

{i totu[i, am v\zut [i am sim]it c\ [i
românii de peste Prut au reu[it s\ deprind\,
cu `ndr\zneal\, gustul libert\]ii [i al unei
societ\]i deschise c\tre valorile democra-
tice. Le-am sim]it [i vitalitatea. Ca [i mine,
nu pu]ini dintre ei consider\ zadarnic\ ̀ ncer-
carea de a inventa o alt\ limb\ romanic\
oriental\ dec`t aceea cunoscut\ de dou\
milenii: limba na]iunii române.
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Revista presei literareRevista presei literare
DESPRE ABUZURILE
PSIHIATRICE DIN
PERIOADA COMUNIST|

evista “Observatorul cultural”
nr. 182 public\ o ampl\
anchet\ despre abuzurile psihi-
atrice din România `n perioada
comunist\. Subiectul, grav [i
interesant ̀ n acela[i timp, a fost
abordat la edi]ia a VI-a a “{colii
de var\ de la Sighet”.
Dest\inuiri cutremur\toare
despre unul din multele centre
de deten]ie, a[a-zisul Spital de
psihiatrie de la Poiana Mare,

face unul dintre participan]ii la aceste
colocvii, profesorul Ion Vianu, stabilit `n
Elve]ia: “Era un spital cu bolnavi psihici
tuberculo[i [i unul din pavilioane era afectat
bolnavilor psihici periculo[i - a[a-zi[i pericu-
lo[i pentru c\ majoritatea acestor bolnavi
erau de fapt, mi-am dat seama imediat,

de]inu]i politici. (...) Am ajuns la ora b\ii.
B\rba]ii [i femeile erau `n pielea goal\ [i
f\ceau coad\ la du[uri pentru a se sp\la.
Era, `nt`mpl\tor, singurul moment din
s\pt\m`n\ c`nd se d\dea ap\ cald\ la acest
pavilion”.

“NU {TIM S| PRODUCEM
INSTITU}II PENTRU PRO-
MOVAREA LITERATURII”

Poetul Gheorghe Iova afirm\ `ntr-un
interviu acordat revistei “Cuv`ntul” c\ nou\
ne lipsesc institu]iile de promovare a litera-
turii române, domeniu `n care celelalte litera-
turi exceleaz\: “O astfel de institu]ie ar alege
2-3 autori români promovabili c\tre nomina-
liz\rile de la Stockholm (pentru premiul
Nobel; n.n.) [i ar gestiona ie[irea lor `n lume.
Emisiuni pl\tite la televiziunile române, pa-
gini de comentariu critic `n revistele de
acas\? {i asta. Dar mai ales traduceri bine
pl\tite `n limbi str\ine de mare circula]ie [i

contracte de editare la case de editur\ pres-
tigioase. Emisiuni bine pl\tite la televiziuni
str\ine, pagini de comentariu critic `n publi-
ca]ii de mare prestigiu interna]ional. Evident,
pl\tite. C`t ar costa finalmente un dosar de
pres\ pentru nominalizatul xy, scriitor
român? Sub 500.000 dolari. Astfel de sume
nu s`nt gaur\-n cer pentru marile b\nci ori
marile companii c\rora, fire[te, le-ar fi pro-
movate numele, sigla, ori de c`te ori nomi-
nalizatul xy ar ie[i `n public”.

ADRIAN PINTEA: “NU MAI
S~NTEM C|UTA}I PE PIA}|”

~n “Adev\rul literar [i artistic” nr. 678,
actorul Adrian Pintea pune degetul pe ran\:
“Cei din genera]ia mea - am 49 de ani - nu
mai s`nt c\uta]i pe pia]a de teatru [i film din
România. Este un adev\r trist, valabil `n
general, cu c`teva excep]ii notabile care `[i
datoreaz\ succesul unor impresari foarte
buni, de care majoritatea nu au parte.
Firmele de casting care au existat la noi `n

ultimii ani nu prea [i-au f\cut treaba. Dac\
ar fi fost dup\ mintea lor, l-am fi v\zut pe
Mircea Albulescu `ntr-un rol de dou\ minute
al\turi de... s\ zicem Roxana Ciuhulescu
(n-am nimic cu persoana) care ar fi avut
rolul principal. At`ta vreme c`t nu exist\ o
preocupare pentru stabilirea unui box-office
real `n România se ajunge la asemenea
situa]ii absurde. Dar box-office-urile se fac ̀ n
func]ie de felul `n care bat tot felul de v`nturi,
`n special financiare, iar dac\ te la[i dus de
ele nu intri `n c\r]i. Atunci, una din op]iuni
este s\ te la[i de meserie, dar eu am mai
`ncercat asta o dat\ [i mi-am dat seama c\
nu pot, a[a c\, neput`nd s\ renun] la teatru,
am `nceput s\ fac spectacole singur”.

LITERATURA {I
CENZURA: “ORGOLII”
DE AUGUSTIN BUZURA

Marin Radu Mocanu are o rubric\ `n
revista craiovean\ “Ramuri”, rubric\ `n

care `nsereaz\ rapoartele f\cute de cen-
zorii perioadei ceau[iste la c\r]ile care
trebuia s\ apar\ la diferite edituri. Cit\m
un fragment dintr-o “Not\” care face
referire la cunoscutul roman “Orgolii” al lui
Buzura, `nainte de a fi dat acesta la tipar:
“Au fost semnalate Centralei Editoriale
urm\toarele probleme: `n relat\rile
despre perioada de deten]ie a doctorului
Cristian se descriau cu am\nunte actele
de tortur\ (...); considera]ii negativiste
privind via]a din institut. Conducerea
Centralei Editoriale (tov. Aurel Martin) a
rev\zut romanul [i a discutat cu autorul
observa]iile de mai sus. Romanul a
revenit `ntr-o form\ `mbun\t\]it\.
Consider\m c\ `n forma actual\ romanul
poate primi “bun de tipar”. Face parte din
planul editorial al anului 1975”.
Respectiva not\ era din anul 1977.

OOCCHHEELLAARRIISSTT

ION IRIMESCU - UN ARISTOCRAT AL ARTEI MODERNE ROMÂNE{TI
((uurrmmaarree ddiinn ppaagg.. 11))

a Academia de Arte
Frumoase din Bucure[ti
studiaz\ sub `ndrumarea
sculptorului Dimitrie
Paciurea, pe care l-a admi-
rat `n mod deosebit [i pen-
tru care a ales Bucure[tiul
ca loc al des\v`r[irii sale
profesionale `n locul
Ia[ului. ~ntre anii 1930-
1932 urmeaz\ cursurile

“GRANDE CHAUMIERE” din Paris,
unde a ob]inut prin concurs o burs\
de studii [i a participat cu regularitate
la Saloanele de toamn\ [i prim\var\,
ob]in`nd `n 1932 Men]iunea de onoare
a Societ\]ii arti[tilor francezi. ~n 1933
revine `n ]ar\ [i particip\ la toate
expozi]iile na]ionale [i la multe
expozi]ii interna]ionale, ob]in`nd pres-
tigioase premii. ~n 1935 i se acord\
premiul (mult r`vnit pe atunci)
Funda]iei Simu, `n 1936 i se
decerneaz\ premiul “Hanul Ancu]ei”,
`n 1937 i se acord\ premiul
Ministerului Artelor, `n 1942 este dis-
tins cu Premiul Ministerului Culturii,
anul 1943 aduc`ndu-i un important
premiu “Hors Concurs” [i Marele
Premiu “C. Hamangiu” al Academiei
Române pentru `ntreaga activitate.
Pentru a doua oar\ este distins cu
Premiul Ministerului Artelor, `n 1945.
Doi ani la r`nd (!977- 1978) lui Ion
Irimescu i se `nm`neaz\ Premiul I la
Concursul na]ional de sculptur\. ~ntre
anii 1978- 1989 Ion Irimescu se afl\ `n
fruntea Uniunii Arti[tilor Plastici din
România, iar `n 1981 maestrul

Irimescu este `ncununat cu Marele
Premiu al U.A.P. Pentru meritele sale
`n `nv\]\m`ntul artistic [i contribu]ia
deosebit\ la cultura româneasc\

domnului Irimescu i-au fost acordate
`nalte titluri [i distinc]ii: doctor honoris
causa al Academiilor de Arte din Ia[i
[i Cluj, artist al poporului, maestru
emerit al artei, membru de onoare al
Academiei Române.

Nu-i lipsit de importan]\ nici faptul
c\ Ion Irimescu a r\mas `n ]ara care l-a
z\mislit, lucr`nd pentru ea [i gloria ei
de[i avea de ales, iar ofertele, mai
mult dec`t tentante, n-au lipsit unui
artist at`t de cople[it de laurii marilor
succese. Ion Irimescu a lucrat mereu
la lumina zilei. Pentru a-l defini este

suficient s\-i prive[ti opera, “fii” [i
“fiice” `n num\r impresionant. Munc\
epuizant\, seriozitate, rigoare [i cali-
tate. “Exist\ `n activitatea mea dou\
teme care m\ pasioineaz\ [i pe care
le reiau periodic, pentru c\ nu am
ajuns la o exprimare care s\ m\
mul]umeasc\; MATERNITATEA [i
MUZICA”, m\rturise[te artistul.
“Puternicul sentiment de de `mplinire
uman\, de cald\ dragoste este suge-
rat prin mijloace plastice moderne,
forme stilizate, generos `nscrise `n
spa]iu”.

Un duh care i-a inspirat pe
Matisse, Modigliani, Bourdelle,
Lehmbruck, Elie Nadelman, Jules
Pascin, Kees Van Dongen [i Brâncu[i
l-a vizitat ocrotitor- germinativ [i pe
Ion irimescu.

~n interviul acordat cu amabilitate
acestei publica]ii, artistul a reliefat
c`teva aspecte. Le consider reprezen-
tative din punct de vedere “sculptural”
[i existen]ial. Unele, adev\rate cap-
cane ale destinului, au fost dep\[ite
cu tenacitatea celui ce crede ferm `n
menirea sa, f\r\ s\-[i uite rostul, f\r\
s\-[i r\t\ceasc\ identitatea, asimil`nd
f\r\ a fi asimilat.

Accidentul [i
exemplul

Rep.: Via]a e plin\ de accidente...
Unele, nepl\cute...

Ion IIrimescu: Eram t`n\r... Aveam
vreo 16 ani c`nd am g\sit un focos de
grenad\, dar eu aveam str`nse
cartu[e destule, de ordinul zecilor, c\
pe la noi au fost ru[i [i alte neamuri...
[i front... [i fr\m`nt\ri... Particularii
aveau armament din toate p\r]ile...
N-am avut ce face [i am zg`riat de
dou\ ori o materie g\lbuie din interio-
rul focosului, cu un ac de siguran]\...
A f\cut explozie [i aproape c\ mi-a
zburat m`na din loc. Am avut r\ni
grave, mai ales la m`na st`ng\. Asta
m-a pus serios pe g`nduri pentru c\
eu doream cu ardoare s\ ajung sculp-
tor. Ca sculptor ai nevoie de ambele
m`ini `n aceea[i m\sur\ ca s\ po]i
lucra. M-am v\zut infirm de o m`n\,
dar `n istoria noastr\, a artelor, am
avut un exemplu care mi-a dat curaj [i
m-a f\cut s\ `n]eleg bine c\ astfel de
`nt`mpl\ri nu pot fi o piedic\...

Rep.: Maestrul Jalea?
I.I.: Da, acela a fost sculptorul

Jalea. Fiind t`n\r ofi]er [i lu`nd parte la
o lupt\, o schiz\ i-a retezat un bra].
Acest groaznic accident nu l-a `mpie-
dicat s\ creeze o oper\ `nsemnat\ `n
plastica noastr\. De[i explozia
grenadei mi-a stricat m`na st`ng\,
cealalt\, s\n\toas\, `mpreun\ cu
exemplul sculptorului Jalea mi-a dat
curaj.

Desenul 
Rep: Domnule Irimescu, to]i [tiu

c\ s`nte]i sculptor dar prea pu]ini v\
cunosc grafica, desenele, schi]ele...
Din ceea ce se vede azi `n incinta
muzeului care v\ poart\ numele, radi-
az\ un farmec jubilativ, bucuria de a
tr\i, gustul pentru [otie...

I.I.: Nu s`nt grafician. La mine,
desenul este auxiliarul meseriei de
sculptor. Nu po]i s\ fii un sculptor inte-
grat `n toat\ problematica artei dac\
nu cuno[ti bine [i grafica, iar grafica
`nseamn\ desen, iar desenul este un
auxiliar hot\r`tor at`t `n sculptur\ c`t [i
`n pictur\. Nu po]i s\ fii un sculptor
mare dac\ nu e[ti st\p`n pe desen, nu
po]i fi un mare grafician dac\ nu
cuno[ti toate secretele desenului,
dac\ nu te informezi `n permanen]\
asupra problematicii, dac\ nu
studiezi, dac\ e[ti lipsit de cultur\.
Desenul este un `nso]itor permanent

al sculptorului [i al graficianului.
Grafica este temelia celorlalte spe-
cialit\]i dar poate fi considerat\ [i o
meserie de sine st\t\toare.

Lec]ia maestrului
Paciurea

Rep: Cum de a]i ajuns din
F\lticeni tocmai la Bucure[ti? Ia[ul
era mai aproape... Existau [i acolo
nume cunoscute...

I.I.: Numai pentru sculptorul
Paciurea am f\cut acest efort. Fiind
deja ini]iat, cunosc`ndu-i multe din
lucr\ri- mai ales prin intermediul
reproducerilor fotografice ap\rute `n
c\r]i de specialitate, albume, reviste-
fiind atras de sculptura sa, m-am
hot\r`t s\-i fiu student. Am admirat la
el felul simplu [i clar de a explica, de
`n]elegere a momentelor primordiale,
de `nceput a unei lucr\ri de sculptur\.
“S\ [tii de la `nceput ce ai de f\cut,
precis”, era deviza lui. Patru ani m-a
`ndrumat.

“Muzeul `]i d\
posibilitatea s\

repe]i”
Rep: La 10 februarie 1975 a fost

inaugurat `n F\lticeni, ora[ul dvs.,
Muzeul de Art\ “ION IRIMESCU”, fapt
ce confer\ operei sculptorului carac-
terul unei construc]ii unitare prin cele
peste 300 de sculpturi [i 1000 de
desene. A]i f\cut o dona]ie regeasc\!
Portrete, compozi]ii, proiecte de mo-
nument, realizate rondebosse, sau
altoreliefuri, `n gips, lemn, teracot\,
marmur\, bronz cuprind aproape opt
decenii de activitate creatoare. Am
vizitat cu mult interes acest muzeu.

I.I.: Muzeul nu se viziteaz\ ca [i
cum ai vizita un lucru oarecare...
Muzeul `]i d\ posibilitatea s\ repe]i.
NU po]i spune c\ ai `n]eles o lucrare
dac\ ai v\zut-o doar o singur\ dat\,
cu o ocazie oarecare. Asta nu
`nseamn\ c\ ai v\zut lucrarea. A privi
nu-i totuna cu a `n]elege, cu p\trun-
derea mesajului ei [i familiarizarea cu
zbuciumul l\untric al artistului, cu tot
ce a contribuit la finalizarea crea]iei.

((ccoonnttiinnuuaarree
`̀nn nnuumm\\rruull vviiiittoorr))
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REMEMOR|RI PEDAGOGICE NEM}ENE Bacalaureatul -
mai simplu,
mai curat [i
mai s\n\tos

xamenul de bacalaureat trebuie
simplificat pentru c\ nu este un
concurs [i nici un test de excelen]\,
ci un atestat privind `nsu[irea unui
ciclu de `nv\]\m`nt, a declarat
Alexandru Athanasiu, ministrul
Educa]iei, `n prima conferin]\ de
pres\ de la preluarea mandatului.

“Nu cred c\ testul-gril\ este
relevant pentru ace[ti elevi, care au
fost `nv\]a]i s\ r\spund\ `ntr-un
anumit fel. De aceea, revenirea la
sistemul mixt, care s\ realizeze

conexiunea `ntre informa]ii, ar fi mult mai
elocvent. Nici bacalaureatul cu rat\ de promo-
vabilitate peste 90 la sut\ nu este dovada calit\]ii
preg\tirii, de aceea, p`n\ `n toamn\, vom analiza
modific\rile ce se impun, astfel `nc`t examenul
de bacalaureat s\ fie mai simplu [i s\ nu se mo-
difice pe durata unui ciclu de preg\tire”, a mai
spus Athanasiu.

~n leg\tur\ cu problemele de la bacalaurea-
tul 2003 (examen pe care ministrul Educa]iei l-a
preluat din “mers’’, dup\ cum a declarat),
Athanasiu spune c\ au existat mul]i factori care
trebuie lua]i `n calcul `n analiza examenului.
Astfel, la examen au participat 167.000 de can-
dida]i, absolven]ii din promo]iile anterioare [i cele
`n curs, de la `nv\]\m`ntul seral, f\r\ frecven]\ [i
zi, au fost 45.000 de profesori grupa]i `n 600 de
comisii, au existat peste 30 de manuale alterna-
tive dup\ care au `nv\]at elevii (fapt rar `nt`lnit `n
alte sistemele de `nv\]\m`nt), subiecte de tip
gril\ `n premier\, care au impus redactarea a
18.000 de `ntreb\ri pentru 200 de probe de exa-
men.

~n plus, la MECT au fost traduse aproape
toate subiectele `n limba maghiar\, iar
pre[edin]ii comisiilor de examen au fost noi, cu
mai pu]in\ experien]\ `n astfel de ac]iuni.
Promovabilitatea a fost de aproximativ 77 la
sut\, cu aproape opt procente mai slab\ dec`t `n
2002. Au fost depuse 14.000 de contesta]ii, din
care sub zece la sut\ au fost admise, promo-
vabilitatea `n urma contesta]iilor cresc`nd cu
aproape 0,30 la sut\. “Sc\derea promovabilit\]ii
nu este neap\rat un fapt negativ, dar, cu certitu-
dine, testele gril\ ar putea fi una din cauzele
sc\derii num\rului celor care nu au luat note de
trecere”, a mai spus ministrul.

Un singur lucru l-a ocolit ministrul la
`nt`lnirea cu presa: explica]ii clare legate de
gre[elile viz`nd subiectele [i grilele de examen,
precum [i sanc]ionarea vinova]ilor pentru aceste
neajunsuri.

Profesorii din comisiile de examen au ar\tat
c\ “au ap\rut gre[eli pentru disciplinele
Geografia României, Psihologie (la clasele cu
dou\ ore/s\pt\m`n\), Dogmatica-Biserica
Adventist\, Istoria artei [i arhitecturii, Limba
Italian\ (trei-patru ore/s\pt\m`n\), Limba
englez\ (trei-patru ore/s\pt\m`n\) asupra c\rora
Serviciul Na]ional de Evaluare (SNEE) a revenit
prin mai multe note [i a dispus modificarea punc-
tajului la itemii respectivi.

IIIIUUUULLLLIIIIEEEE    2222000000003333
 ~n numerele anterioare s-au semnalat anivers\rile din iulie: I.I. Mironescu

13/1883; M. Manca[, 18/1933; Al. Ungureanu 22/1941; Iulian Antonescu,
26/1932; Natalia Popa, 30/1928.
 {i comemor\rile: Iuliu Buh\escu, 2/1987; V. Ispir, 5/1947; Marcel

Dr\gotescu, 6/2002; Eufrosina S\vescu, 21/1971; Stefan V`rgolici, 29/1897.
 4/1937, m. prof. pr. Ioan Gotcu; n. 2.02.1861 la Roman.
 16/1886, n. la Poieni- Teleorman, eruditul profesor de istoria artelor la uni-

versit\]ile din Ia[i, Bucure[ti, Paris, Bruxelles- I.D. {tef\nescu- care a tr\it la
Agapia, unde este `nhumat.
 17/1934, n. `n com. {agani, jud. Cetatea Alb\ (Basarabia), doamna

Veronica Filip, str\lucit\ absolvent\ a Liceului pedagogic de educatoare din P.
Neam], afirmat\ plenar `n `nv\]\m`ntul pre[colar pietrean.
 24/1921, n. la Hangu- Neam], plurivalentul `nv\]\tor Teoctist Galinescu,

folclorist, publicist, `ntemeietor [i redactor al prestigioasei reviste “}ara Hangului”.
 ~n Apostolul din iulie- septembrie 1938- acum 65 de ani- C. Turcu a publi-

cat documentarul “Jude]ul Neam] `n memoriile Reginei Maria”.
AAAAUUUUGGGGUUUUSSSSTTTT    2222000000003333
 Anivers\ri semnalate `n numerele anterioare pe august: Viorica Teli[c\,

2/1946; N. Ciobanu, 4/1931; Iuliu Ni]ulescu, 6/1895; Gh. Cartianu, 8/1907;

Dumitru Anton, 11/1913 (a decedat cu o lun\ `nainte de a `mplini 90 de ani);
Camelia Rusu, 11/1956; M. Jora, 14/1891; Al. Pantazi, 24/1896; C. Bor[,
24/1928; V.A. Gheorghi]\, 28/1886; Al. Moisei, 29/1882; C. Schifirne], 29/1945.
 {i comemor\rile: 9/1916, {t. Buichiu; 14/1996, Sergiu Celibidache;

20/1996, Simion Purice; 27/1917, Anton Naum; 27/1975, Victor Savin; 28/1917,
Calistrat Hoga[.
 8/117, m. ~mp\ratul Traian “S\ditorul [i P\rintele neamului nostru”, neam

cu o nobil\ pedagogie popular\ (exprimat\ `n folclor), resort bogat al pedagogiei
[tiin]ifice române[ti.
 17/1922, m. ilustrul `nv\]\tor, folclorist, publicist [i animator cultural Mihai

Lupescu; n. 1862 la Bro[teni, pe atunci `n jud. Neam].
 22/1966, m. sculptorul V.A. Gheorghi]\, prof. la Liceul “Petru Rare[“; n.

28.08.1886 la Pipirig.
 25/1884, n. la Porce[ti (azi, Moldoveni), Ioan Enescu, academician, m.

14.08.1978.
 25/1993, acum zece ani, C.C.D. a organizat o manifestare de prezentare

a pedagogiei nem]ene elevilor din Bucure[ti [i Ia[i, afla]i `n Tab\ra Cozla din P.
Neam].

TTrraaiiaann  CCIICCOOAARREE

ctul de la 23 August 1944-
declara]ia ie[irii din alian]a
cu Axa (Berlin- Roma-
Tokio) [i a continu\rii luptei
al\turi de Na]iunile Unite
(Anglia, SUA [i URSS),
reprezint\ o bijuterie
politic\ româneasc\.
Comuni[tii au aruncat
aceast\ comoar\ a istoriei
noastre la lada cu gunoaie.
~n locul ei au prezentat fal-

sul istoric, c\ “la 23 august, Stalin [i
poporul rus libertatea ne-a adus”, c\
atunci “glorioasa armat\ ro[ie a eliberat
patria noastr\ de sub jugul fascist”. Apoi,
voind s\ legitimeze “rolul conduc\tor al
PCR `n societatea româneasc\”, au
cosmetizat minciuna vorbind de “re-
volu]ia de eliberare na]ional\ [i social\
antifascist\ [i antiimperialist\, organi-
zat\ [i condus\ de  Partidul Comunist
din România”.

Salvatoarea schimbare de macaz-
presupunea armisti]iul cu Na]iunile
Unite, cu care ne aflam `n r\zboi al\turi
de Germania hitlerist\. For]ele politice
române[ti (Regele Mihai [i Palatul;
Mare[alul Antonescu [i Guvernul; par-
tidele politice: PN}- Iuliu Maniu, PNL-
Dinu Br\tianu, PSD - C. Titel- Petrescu,
PCR- Lucre]iu P\tr\[canu) au solicitat
armisti]iu- mai ales Angliei [i Americii-
`nc\ din ianuarie 1943, la ambasadele
acestora din Madrid, Ancara, Stokholm
[i, mai ales, de la Cairo unde se aflau
guvernele `n exil al Greciei [i al

Iugoslaviei. Tratativele au fost tergiver-
sate de URSS, care nu se voia “aliat\” [i
“cobeligerant\” cu România. Se voia
“eliberatoare” [i “ocupant\” a unei ]\ri
care “a capitulat f\r\ condi]ii”. Abia `n
februarie 1944 s-a creat “Comisia aliat\
pentru armisti]iu cu România”, la Cairo,
format\ din reprezentan]ii Angliei, SUA
[i URSS. Comisia era condus\ de
Novicov. C`nd, la 2 aprilie 1944, trupele
sovietice au ajuns la grani]a cu
România, Novicov a cerut `ncetarea
tratativelor.

R\m`nea doar solu]ia ac]iunii eroice
din interior. Declara]ia armisti]iului prin
hot\r`re na]ional\ româneasc\ risca s\
declan[eze furia dement\ a lui Hitler [i a
lui Stalin. Primul amenin]ase la 5 august
1944: “V\ voi distruge ]ara, v\ fac praf [i
pulbere, r\zbunarea mea nu are mar-
gine”. Cel de-al doilea- Stalin- `[i vedea
periclitat planul din 1924 de a crea o
Românie Socialist\ integrat\ URSS-
ului, tocmai c`nd i se acceptase de
Anglia [i America preten]ia: “acolo unde
pune piciorul armata unui stat, ea
impune `nvinsului propria sa politic\”.

Numirea Guvernului S\n\tescu- la
23 August 1944, a l\sat f\r\ obiectiv
guvernul pro- hitlerist de la Viena (con-
dus de Horia Sima) [i guvernul pro-
sovietic creat la Ia[i sub conducerea lui
V. M`rza. Consecin]ele ac]iunilor
demente stalinisto- hitleriste le-au supor-
tat eroic Armata Român\ [i neamul
românesc.

PPrrooff..  TTrraaiiaann  CCIICCOOAARREE

coresponden]\ benefic\
din cale-afar\ cu profe-
sorul Traian Cicoare din
Piatra Neam], un
`ndr\gostit de scrierile pro-
fesorului Victor Isac (iat\
c\ am ajuns s\ vorbim la
trecut de marele nostru
colaborator) mi-a adus la
redac]ie o revist\ exce-
lent\ apar]in`nd cadrelor

didactice din jude]ul Neam]. Revista se
nume[te deosebit de inspirat
“Apostolul”, are 8 pagini, format tabloid
[i e ajuns\ ̀ n anul V de apari]ie. Spicuim
din sumarul deosebit de bogat [i inspi-
rat: Centenar Victor Brauner, Studiile
primare de la Piatra Neam], Reform\
[i... b`lb`ieli, Un proiect RICOP prin
C.C.D. Neam], Armindenul-
s\rb\toarea muncii [i libert\]ii, Mesajul
etic al filosofiei- o valoroas\ lucrare de
pedagogie româneasc\ (cronic\ la
cartea profesorului Victor Isac), Oina- un

sport na]ional, Cercul pedagogic- `ntre
tradi]ie [i inova]ie, Spre o dimensiune
european\, Aspecte ale optimiz\rii
rela]iei dintre [coal\ [i familie `n gim-
naziu, Olimpismul ca stare de spirit,
Revista presei literare, Educa]ia pentru
pre]uirea valorilor spirituale [i materiale
ale Neamului Românesc, Rememor\ri
pedagogice nem]ene etc.

Minunata revist\ apare sub egida [i
colaborarea dintre Sindicatul ~nv\]\m`nt
Neam] [i Asocia]ia ~nv\]\torilor din
jude]ul Neam].

Cinste dasc\lilor din Neam]. D\m
aici [i adresa revistei “Apostolul”: str.
Petru Rare[, nr. 24, Piatra Neam].

Pe c`nd o revist\ a cadrelor didac-
tice din jude]ul Hunedoara? Alerg`nd
dup\ titluri, cadrele didactice din jude]ul
Hunedoara au uitat s\ mai fie Apostoli!
Oare?

IIoonn  PPAATTRRUUOOCCHHII
P.S. Text ap\rut `n “C\l\uza”,

iunie 2003- Hunedoara

23 AUGUST 1944

“APOSTOLUL” DE
LA PIATRA NEAM}
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Sistemul de salarizare
`n `nv\]\m`ntul preuniversi-
tar - reg`ndit pentru anul
2004 astfel `nc`t s\ ilustreze
calitatea educa]iei - va per-
mite ameliorarea fondurilor
pentru acest sector prin esti-
marea, pentru prima dat\, a
costurilor per elev [i prin sta-
bilirea unei noi grile.

Declara]ia a fost f\cut\, de
Alexandru Athanasiu, ministrul Educa]iei,
Cercet\rii [i Tineretului, ̀ n prima vizit\ de
lucru de la preluarea mandatului, cu
ocazia inaugur\rii {colii 192 - unitate de
`nv\]\m`nt reabilitat\ [i dotat\ de
Prim\ria sectorului 1.  

"Sistemul de salarizare a profesorilor
a fost aplicat, p`n\ acum, neghidat de

reguli, dup\ cum au impus Ministerul
Finan]elor [i Fondul Monetar
Interna]ional. Ameliorarea salariz\rii tre-
buie f\cut\ dup\ o gril\ `n care s\ se ]in\
cont de policalificarea profesorului", a
mai spus Athanasiu, preciz`nd c\
urm\re[te s\ asigure `mbun\t\]irea con-
tinu\ [i constant\ a fondului de salarii,
dar `n limitele bugetului alocat.

Ministrul Educa]iei nu a putut preciza
cu c`t vor cre[te salariile profesorilor din
`nv\]\m`ntul preuniversitar, `ncep`nd din
2004, dar a anun]at c\, `n viitor, sigur va
exista o majorare a salariilor. ''Nu pot
promite dublarea salariilor pentru profe-
sorii din preuniversitar, pentru c\ ar fi
nerealist, dar, reg`ndind sistemul de
salarizare, am putea ob]ine major\ri
semnificative", a ad\ugat Athanasiu.

Salarizarea profesorilor [i calitatea `nv\]\m`ntului
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