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spus despre sine c\ nu este
decât „o pat\ de sânge/
Care vorbe[te”. Ce am
putea spune noi despre El?
Citit de c\tre mul]i, `n]eles
de c\tre pu]ini, Nichita
St\nescu r\mâne creatorul
unei noi ere `n poezie, poe tul
paradoxurilor, autorul Noului
Testament al Poeziei. S-au
spus [i s-au scris multe

despre „poetul dintre cuvinte [i necu-
vinte”. 

Mai pu]ine s-au spus, poate, despre
leg\turile sale cu spa]iul spiritual dintre
Prut [i Nistru, `ntr-o vreme când aceste
leg\turi erau mai mult decât primej-
dioase.

S-a `ntâmplat, totu[i, s\ fie invitat la
Chi[in\u, `n septembrie 1976, la „Zilele
Literaturii Sovietice”. Descinderea sa
pe meleagul basarabean se leag\ de
un fapt inedit l\sat de Nichita posteri -
t\]ii: la coborârea din tren a `nge-
nuncheat [i a s\rutat p\mântul româ-
nesc al Basarabiei str\bune, afirmând
„Am f\cut cel mai lung drum din via]a
mea ca s\ ajung de Acas\ - Acas\”.

Mul]i scriitori din Basarabia au fost
marca]i de ̀ ntâlnirea cu Nichita, considerân-
du-l un zeu coborât printre p\mânteni.

I-a impresionat prin felul `n care se
apropia de oameni. „Poseda o art\
rar\: arta de a-[i face prieteni”(N.

Dabija). Impunea un familiarism de care
numai el era `n stare, uimind pe tinerii
scriitori basarabeni de care-l
desp\r]eau câteva genera]ii [i c\rora le
cerea s\-i spun\ pe nume, simplu:
„Nichita”.

Dincolo de farmecul pe care `l
degaja `n jurul s\u, atr\gându-i pe to]i
ca un magnet uria[, oamenii de litere

din stânga Prutului care l-au citit [i
cunoscut i-au apreciat opera, au pus-o
c\p\tâi scrierilor lor [i cei din genera]iile
tinere chiar  [i-au recunoscut devenirea
lor ca arti[ti ai cuvântului [i datorit\
celui care „a nichitast\nescizat poezia
de pe ambele maluri de Prut” , dup\
cum spunea acela[i Nicolae Dabija.

Poe]ii basarabeni, am observat, au
obicei a-[i dedica unii altora poezii. {i
cum nu ar fi `nchinat ei poeme lui
Nichita pe care `l vedeau atât de
p\mântean prieten [i totodat\ atât de
sideral poet! Cât de mare i-a fost
`nrâurirea asupra unor cugete sensibile
din Basarabia? Poate afl\m din ver-
surile poetului Liviu Damian, [i el unul
dintre marii [i prea - devreme - pleca]ii
spre alte sfere care, poate, pe aceea[i
stea cu Nichita adast\, acum, povestind
[i repovestind despre clipele petrecute
`mpreun\, atunci, `n 1976.

„Trece fiorul prin fir
firul prin lacrim\ 
[i face [iraguri. 

Scoate lumân\rile din valuri
de parc\ ar fi
F\t-Frumos - fiul M\rii.”
~n cele câteva crâmpeie de pres\

literar\ basarabean\ pe care am reu[it

s\ le citesc am g\sit pe Liviu Damian
scriind de Nichita, uneori ca despre un
Prometeu al Poeziei („...poetul / din
coada focului ceresc a smuls o pan\ /
E-o tor]\ mâna-lui-scriind”), alteori ca
despre un sfios slujitor al cuvântului
(„Din când `n când / din gând `n gând /
b\tea la u[\ de cuvânt”).

Despre scriitorii din stânga Prutului,
Nichita St\nescu a spus: „Ave]i ni[te
scriitori foarte buni. Grigore Vieru este
un `nv\]\tor, nu doar pentru literatura
de aici ci pentru `ntreaga literatur\
româneasc\. S\ fi]i ferici]i c\ ave]i a[a
mae[tri: Vieru, Damian,...”

Vizita `n Basarabia i-a l\sat [i lui
Nichita amintiri dragi despre care
vorbe[te prietenilor mai târziu: „Nu de
pu]ine ori, Basarabia st\pânea gân-
durile lui Nichita”, spune pictorul Mihai
Bandac, prieten de suflet [i aspira]ii al
poetului. El adaug\: „Nichita `[i amintea
cu mare pl\cere vizita f\cut\ la
Chi[in\u. Se emo]iona v\dit când
evoca acest moment ...Despre tragicul
destin al istoriei acestor locuri [i oameni
]inea adev\rate prelegeri.”

NICHITA DESPRE BASARABENI
BASARABENII DESPRE NICHITA

up\ o iarn\ balcâz\ care ne-a scos sufle-
tul, `n sfâr[it a `nceput s\ bat\ un vânticel
de prim\var\. Nu-i r\u. Nu-i r\u deloc dac\
ie[im `n week-end la o gur\ de aer
proasp\t. Dac\ ne dezmor]im ciolanele
anchilozate de frig. Cum românii sunt
oameni veseli, zburd\ non -stop. Se gân-
desc la [otii tot timpul. Izvorul acestor
zburd\lnicii? P\c\lelile nevinovate de la 1
aprilie, gen ”{efu, ]i-a lovit ma[in\ din par-
care un nebun beat!”

1 aprilie e ziua mondial\ a farselor. Oamenii sub]iri
]in la glumi]e, le savureaz\. E drept, depinde [i de
p\c\leal\, de p\c\lici. Pietrenii care s-au gândit s\-[i
chiverniseasc\ bine banii `n acest an, au suferit o
mare p\c\leal\. Au chixat. Motivele? Toate pre]urile

au s\rit din ]â]âni. Au explodat `n buzunarul lor iar ta -
xele [i impozitele s-au `nmul]it ca niciodat\. Minuna]ii
no[tri politicieni ne promit de trei cincinale c\ vom
avea ”o via]\ mai bun\, mai luminoas\, mai dreapt\”.
Promisiunile lor sunt doar ni[te p\c\leli politice.
A[adar, luptând ne`ncetat [i cu spor, echipele guver-
namentale montate de forma]iunile politice pe criteriul
competen]ei profesionale au reu[it s\ ne situeze, ca
nivel de via]\, la coada Europei prospere. Ru- [i -ni -
c\!

{i pu[tanii din liceele patriei, [i profii lor, apeleaz\
la p\c\leli când o cere conjunctura. Primii, liceenii `i
p\c\lesc pe p\rin]i c\ se duc la toceal\ [i nimeresc
din gre[eal\ la barul Tic-Tac. Profesorii, milo[i, le dau
drumul `nv\]\ceilor acas\, `i scutesc de ultimele ore
pe motiv c\ sunt virusa]i. Ca s\-i `ncurajeze le promit

introducerea `n pauze a unor programe de striptease,
nu numai trafic de droguri [i b\ute zdravene. Poate
a[a se `ndreapt\ situa]ia la `nv\]\tur\ [i purtare.
Poate!

~n Ziua Interna]ional\ a Ha!, ha!, ha-ului, tinerii
proiecteaz\ cele mai n\stru[nice farse. Cu vorba [i cu
fapta. De obicei, p\c\lelile sunt legate de bursa de
zvonuri. Sun\ cam a[a: ”Ai auzit, yankeii au debarcat
`n Insula {erpilor, din confuzie, crezând c\-i a noas-
tr\!” sau ”Partidul Independen]ei Energetice d\ ast\zi
cu ocazia NATO, câte cinci kile de zah\r, un carton cu
ou\ [i o pereche de pantofi b\rb\te[ti m\rimea 42, cu
condi]ia ca doritorii s\ se prezinte la ora h, la sediul din
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nul de gra]ie
2 0 0 5 .
Reducerile de
activitate din
ultimii doi- trei
ani dau peste
cap `ntregul
corp de cadre
didactice din
]ar\, mai ales
din ciclul primar

[i gimnazial. Ca s\ nu-[i
piard\ postul un cadru
didactic trebuie s\ fie
metodist ISJ sau CCD, for-
mator local, membru al
Consiliului Colectiv, forma-
tor na]ional, membru al
Comisiei Na]ionale de spe-
cialitate, membru al altor
comisii na]ionale, partici-
pant la sesiuni jude]ene,
na]ionale, participant la
colective de elaborare de
programe [colare, manu -
ale [colare, monografii,
lucr\ri [tiin]ifice, ghiduri
metodologice. S\ aib\
c\r]i `n domeniul educa]iei
de specialitate, articole de
specialitate [i nu numai,
mijloace de `nv\]\m`nt
omologate de MEC [i, nu o
noutate, sunt programele
de reform\ coordonate de
MEC- Phare- VET, Phare,
Banca Mondial\ etc.

~ntrebarea pe care o
punem este urm\toarea:
Dac\ to]i ne ocup\m de
cele de mai sus- cine ar
mai face ore la clas\?
Toate punctele cuprinse `n
fi[\, prezentate, nu sunt
accesibile tuturor cadrelor
didactice [i `n nici un caz

"LA BRUXELLES AM SIM}IT C| FACEM PARTE
DINTR-O MARE FAMILIE SINDICAL| EUROPEAN|..."

abriel Plosc\, li derul Sindicatului Liber din ~nv\]\m`nt-
zona Roman, [i Mircea G\in\ au fost prezen]i, `n
perioada 17-21 martie, la Bruxelles, la EUROMITIN-
GUL desf\[urat ca protest privind ultimele `ncerc\ri de
modificare a Codului Muncii. Gabriel Plosc\ face parte
din delega]ia Confedera]iei Sindicatelor Democratice
din România. "Pentru o Europ\ Social\" a fost lozinca
sub care s-au desf\[urat mi[c\rile de protest din
Bruxelles, mi[c\ri organizate de Confedera]ia
Sindicatelor Europene [i de Organiza]ia Interna]ional\
a Muncii. 

"Ne-am manifestat dezacordul fa]\ de inten]ia de
modificare a Codului Muncii, inten]ie care de fapt nemul]ume[te
`ntreaga mas\ sindical\ din Europa. Sindicatele europene au
trimis [i o scrisoare deschis\ c\tre guvern pentru c\, se pare, se
inten]ioneaz\ ca acest proiect de Cod al Muncii s\ constituie un
cap de pod pentru a putea fi aplicat [i `n Europa. Suntem siguri

c\ aici sunt interese ale unor mari concerne interna]ionale [i ne
vom opune din r\sputeri. De la confedera]ia noastr\ a fost un
autocar de 60 de locuri. Sindicali[tii români au avut prev\zut un
spa]iu special pentru protest [i expunerea problemelor cu care se
confrunt\", a precizat Gabriel Plosc\, liderul pe zona Roman al
FSL~. Gabriel Plosc\ ne-a relatat c\ `n Germania, datorit\ unei
defec]iuni la o roat\ a autocarului, au fost nevoi]i s\ apeleze la un
SERVICE [i au `nt`rziat fa]\ de graficul stabilit de oficialii sindicali
europeni. ~ntr-un t`rziu, grupul român din autocarul `nt`rziat a
ajuns la Gara de Sud din Bruxelles, punctul de plecare al mani-
festa]iei care avea loc pe B-dul Europei.

"Mitingul a fost impresionant, cel pu]in 100.000 de oameni din
`ntreaga Europ\. Am fost impresionat [i de num\rul de partici-
pan]i dar [i de modul de organizare. Sindicatele europene au deja
o tradi]ie `n aceast\ privin ]\. Toate revendic\rile formulate erau
exprimate cu z`mbetul pe buze, nu era acea `ncr`ncenare care
exist\ la noi, totul se petrecea `ntr-o atmosfer\ de carnaval, de

s\rb\toare. Erau care alegorice pe care erau exprimate ideile
care trebuiau aduse la cuno[tin]a guvernelor. De-a lungul bule-
vardului erau grupe de animatori. Noi, românii, eram `mbr\ca]i
specific, cu steaguri ale confedera]iei, cu bannere, [i...am c`ntat
[i noi "De[teapt\-te române" c`t ne-au ]inut puterile. Datorit\
guvernelor de sorginte neoliberal\ care sunt `mpotriva lucr\torilor,
m\ refer la una din directivele summit-ului de la Lisabona prin
care s-ar dori ca negocierea timpului de lucru [i a salariilor s\ se
fac\ f\r\ consultarea p\r]ii sindicale, s-au cerut acolo locuri de
munc\ mai multe [i mai sigure, o mai mare protec]ie social\ pen-
tru lucr\tori [i mai mult respect pentru ace[tia", a mai spus
Gabriel Plosc\.

Gabriel Plosc\ a mai declarat c\ la EuroMitingul de la
Bruxelles s-a c`ntat "Interna]ionala" deoarece o mare parte dintre
sindicatele din Europa sunt cu ideologie socialist\. 

Vlad CLAPA
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RGUMENT: Elevii
no[tri vor tr\i `n era
comunic\rii, `n care
nimeni nu poate
ac]iona singur.
Deprinderea de
comunicare trebuie
format\ de la cea
mai fraged\ v`rst\.
Cititul [i scrisul
deschid copiilor noi
posibilit\]i de

cunoa[tere a realit\]ii [i noi
forme ale comunic\rii interu-
mane, permi]`nd trecerea de la
sfera g`ndirii [i comunic\rii
situa]ionale, la cea bazat\ pe
concepte, formal\.

OPERELE LITERARE-
UNITATE PRIN DIVERSI-
TATE: Emo]ia estetic\ trezit\
de o carte poate c\p\ta grade
de intensitate diferite.
Important este c\ ea nu poate
lipsi, este o dimensiune a
recept\rii. Chiar dac\ lu\m `n
discu]ie opere epice, lirice, dra-
matice- ele aduc cititorii la un
numitor comun- emo]ia estetic\
situat\ pe diverse "trepte".
Treptele se situeaz\ de la lec-
tura ingenu\, dar intuind uni-
tatea `ntregului, p`n\ la contac-
tul  critic. De aici deducem un
principiu metodologic impor-
tant: implic`nd subiec]i a c\ror
personalitate este `n devenire,
procesul recept\rii literaturii `n
[coal\ se identific\ cu procesul

de formare [i dezvoltare la
elevi a interesului artistic, cu tot
ceea ce reclam\ el: curiozitate,
pl\cere, nevoie spiritual\.

ROLUL OPERELOR LITE -
RARE ~N DEZVOLTAREA
G~NDIRII CRITICE A
{COLARILOR MICI: Tehnic
spus, g`ndirea critic\ este un
proces complex, care `ncepe
cu asimilarea de cuno[tin]e, cu
dob`ndirea unor opera]ii [i pro-
cedee mentale, de procesare
a informa]iilor [i formare a
unor credin]e [i convingeri
care fundamenteaz\
adoptarea unor decizii [i se
finalizeaz\ prin manifestarea
unor comportamente adapta-
tive adecvate [i eficiente.
Pentru a putea exista `ntr-o
lume `n schimbare, elevii
no[tri vor avea nevoie de
capacitatea de a cerne infor-
ma]iile [i de a alege `ntre ceea
ce este [i ceea ce nu este
important. Trebuie ca ei s\
`n]eleag\ cum se coreleaz\
anumite informa]ii, s\ le
descopere sensul, s\ le resp-
ing\ pe cele irelevante sau
false. ~n concluzie, ei trebuie s\
dea sens creativ [i productiv
informa]iilor, s\ g`ndeasc\ [i s\
`nve]e `n mod critic. G`ndirea [i
`nv\]area critic\ se realizeaz\
atunci c`nd cadrul didactic
apreciaz\ diversitatea de idei [i
experien]e, c`nd nu exist\ men-

talitatea "unicului r\spuns
corect".

ANALIZ| LITERAR| LA
CLASELE MICI? Receptarea
operelor literare la clasele mici
nu urm\re[te `n primul r`nd
dob`ndirea anumitor
cuno[tin]e, ci sensibilizarea
elevilor fa]\ de frumosul literar.
S-ar p\rea c\ e preten]ios s\
se discute de analiz\ literar\ la
ciclul primar. {i totu[i acest fapt
este posibil dac\ lu\m `n
discu]ie metoda lecturii explica-
tive. Aceasta reprezint\ analiz\
literar\ la dimensiunile textelor
pe care le citesc elevii, adap-
tat\ nivelului capacit\]ilor inte -
lectuale ale acestora. F\c`nd
aceast\ afirma]ie avem `n
vedere c\, `ntocmai ca [i `n
cadrul analizei literare, citirea
explicativ\ este un act de
cunoa[tere, realizat prin inter-
mediul muncii cu cartea. Citirea
explicativ\ urm\re[te `n egal\
m\sur\ analiza fondului unui
text (idei, sentimente) [i formei
acestuia.

Dac\ structura gramatical\
a textului literar pune `n relief
tipare exemplare ale
construc]iilor posibile, micul citi-
tor are parte de o `mbog\]ire [i
o `nnobilare a vocabularului.
Scriitori ca V. Alecsandri, I.
Creang\, I.L. Caragiale, M.
Sadoveanu, M. Eminescu au
folosit un vocabular nuan]at,

oferindu-le copiilor o imagine
cuprinz\toare a bog\]iei limbii
noastre. Scriitorii au avut un rol
esen]ial `n ceea ce prive[te
`nnoirea vocabularului cu
neolo gisme. Prin contactul cu
operele literare [colarii `[i
`nsu[esc aceste neologisme,
care au modernizat limba. Tot
scriitorii au realizat acea perfor-
man]\ paradoxal\ a limbajului
de a `nnoi stilul prin valorifi-
carea cuvintelor vechi, altfel
spus trecerea de la sensul
denotativ, la cel calitativ nou-
conotativ.

Exprimarea scris\ este
numai `n aparen]\ mai uni-
form\ [i mai s\rac\ dec`t cea
oral\. Virtu]ile exprim\rii scrise
sunt asigurate de o g`ndire
logic\, competen]\ lingvistic\,
exerci]iu [i intui]ie. Din gre[elile

[i st`ng\ciile mai des `nt`lnite `n
compozi]iile celor mici amintim:
alternarea timpurilor verbelor,
construirea enun]urilor dup\
acelea[i scheme simpliste,
folosirea excesiv\ a unor pro -
nume, utilizarea unui repertoriu
de verbe. Treptat, pe baza
anali zelor sistematice, a
repeti]iilor, a autocontrolului,
copiii sunt dirija]i s\-[i dea
seama de virtu]ile exprim\rii
scrise corecte. Dict\rile,
`nso]ite `n prealabil de exerci]ii
speciale de analiz\ [i sintez\,
reactualizarea permanent\ a
regulilor, dozarea, e[alonarea
exerci]iilor de exprimare scris\
la intervale de timp succesive,
asigur\ succesul.

~nv. {tefania
COBZARU

{coala S\b\oani

VREME TRECE,
VREME VINE

n ultimii 14 ani s-au perindat la c`rma Ministerului
Educa]iei [i Cercet\rii nu mai pu]in de [apte
mini[tri: Mihai Jora, Gheorghe {tefan, Liviu Maior,
Virgil Petrescu, Andrei Marga, Ecaterina
Andronescu, Alexandru Athanasiu, ultimul `n ordine
cronologic\ fiind domnul Mircea  Miclea.

La o simpl\ regul\ aritmetic\, constat\m c\
fiecare titular al portofoliului ministerial [i-a exerci-
tat prerogativele manageriale, `n medie, 2 ani [i 5
luni, men]ion`nd c\ ultimul ocupant se afl\ la
`nceputul mandatului.

Judec`nd lucrurile cu luciditate- trebuie s\ admitem c\

fiecare ministru a avut nevoie de un an (poate mai pu]in, poate
mai mult) pentru a se familiariza cu un domeniu at`t de complex
[i de agitat al `nv\]\m`ntului românesc. Abia `n al doilea an,
minis trul `n exerci]iu a putut lua decizii judicioase, `n perfect\
cuno[tin]\ de cauz\

Poate actualului ministru al Educa]iei i se va permite s\
impun\ o linie managerial\ personalizat\ `n gestionarea pro -
blemelor [colii [i s\ fortifice `nv\]\m`ntul, `n parteneriat cu to]i
factorii educa]ionali, cu institu]iile comunitare [i cu societatea `n
ansamblu.

Stabilitatea- ca premis\ a managementului coerent [i efi-
cient, nu este punctul tare nici al structurilor jude]ene de coor-
donare, `ndrumare [i control.

Fatidicul segment- legislativa- func]ioneaz\ cu precizie
matematic\.

Timpul trece- dar nu se pred\!

Prof. Valerian PERC|
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olegilor care intr\
`n restr`ngere de
activitate. Am
c\utat `n aceast\
fi[\ de activitate
instructiv- educa-
tiv\, activitatea
direct\ cu elevii.
Este ascuns\,
bine ascuns\.
Oare acest lucru
mai conteaz\?
Dar oare omul
conteaz\? Am

v\zut `n ochii colegilor lacrimi-
lacrimi pentru c\ de la toamn\
nu se vor bucura c`nd se vor
`ndrepta spre o alt\ [coal\,
sunt dasc\li care au a[teptat cu
mult\ r\bdare `nt`lnirea cu copi-
ii, care, `n mod dezinteresat au
crescut [i au modelat suflete.
Oamenii care au pus condeiul
`n m`ini [i c\ldur\ `n suflete. ~n
cele trei zile c`t au durat
[edin]ele consiliilor de adminis-
tra]ie, am v\zut priviri piezi[e,
fe]e `ncruntate, du[m\noase.
Vorbe aprige, `n ideea de a lovi,
acuze [i promisiuni m`nioase,
contesta]ii. Din totul r\zbate o
neputin]\ dureroas\, vorbele
au alt sens, z`mbetele de p`n\
ieri- au `nghe]at. Dup\ aceste
zile, la o s\pt\m`n\, dou\,
apele `ncep s\ se mai
lini[teasc\, intr`nd `ncet `n
matca lor. Colegii, care au ie[it
ultimii [i trebuie s\ plece sunt
tri[ti. Celorlal]i- cei care au
r\mas- parc\ le revine z`mbetul
[i se lini[tesc... dar pentru `nc\
un an.

PRIMIM DE LA ROMAN
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trada X. ”De asemenea ar merge [tirea ”bomb\” c\
membrii MISA au luat cu asalt locuin]a ex -premierului
N\stase, incendiind [i devastând tot ce au `ntâlnit `n
cale. {i au `ntâlnit multe , inclusiv luxoasele lui
limuzine.

P\rerea subsemnatului? Nu subestima]i ziua de
1 aprilie, `n care to]i ne ]inem de [otii. Pu]in\ dis-
trac]ie nu stric\ `n aceast\ lume tensionat\. Numai
moroc\no[ii se pot sup\ra pe jocul farselor f\r\
limite!

O necesitate
actual\:

FORMAREA G~NDIRII CRITICE A ELEVILOR
PRIN CITIRE {I SCRIERE

s

ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII  p ARTE & MESERII

emnal\m cu deosebit\ bucurie
apari]ia  la Editura Sophia, Bucure[ti
`n 2004 a lucr\rii p\rintelui doctor
Nicolae Nicolescu,  Pavel Florenski -
teologia [i filosofia unui  martir con-
temporan, o inedit\ publica]ie pe
pia]a româneasc\. 

Analizând, sintetizând [i comen-
tând `ntreaga oper\ a marelui teolg
rus („Iconostasul”, „Dogmatic\ [i
dogmatism, studii [i eseuri teolo -
gice”, „Perspectiva invers\ [i alte

scrieri”, „Stâlpul [i Temelia Adev\rului”), autorul
a alc\tuit un adev\rat tratat de teologie dogma -
tic\ structurat `n 6 capitole: Introducere;   I. Via]a
[i activitatea p\rintelui Pavel Florenski;   II.
Rela]ia teologie-filosofie `n gândirea p\rintelui
Pavel Florenski;   III. Gândirea teologic\ a p\rin-
telui Pavel Florenski;   IV. Filozofie [i [tiin]\ `n
gândirea p\rintelui Pavel Florenski;  V. Puncte
controversate `n gândirea p\rintelui Pavel
Florenski: Sofiologia [i definirea numelui lui

Dumnezeu;  VI. Aprecieri critice ale contempo-
ranilor;  Concluzii.

Fundamentat\ pe o bogat\ bibliografie de
specialitate, dic]ionare, enciclopedii, docu-
mente, lucr\ri de filosofie [i psihologie, diverse
studii [i articole, cartea de fa]\ reprezint\ rezul-
tatul unei munci titanice `n domeniul cercet\rii
fiind `ncununarea studiilor doctorale `n domeniul
teologie (din perioada 1996-2001 avându-l
`ndrum\tor [tiin]ific pe pr. prof. dr. Ioan Ic\ de la
catedra de teologie dogmatic\) din cadrul
Universit\]ii „Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Totodat\ studiul constituie o punte de lansare
pentru teologii care vor  fi interesa]i s\ aprofun-
deze opera marelui gânditor rus.                 

Lucrarea, riguros alc\tuit\, abordeaz\ `n
profunzime gândirea teologico-filosofic\ [i
[tiin]ific\ a preotului Pavel Florenski. Unind cele
dou\ etape de gândire: antropodiceea [i
teodiceea, filosofia  cu [tiin]a, p\rintele
Florenschi ne arat\ c\ nu exist\ alternativ\ la
Adev\rul Triadologic: Sfânta Treime ori iadul.

Astfel dogma Trinit\]ii devine r\d\cina comun\
a teologiei [i filosofiei. Sofia  devine element ipo-
static [i leg\tura `ntre Sfânta Treime [i crea]ie.
Opteaz\ pentru genul de filosofie realist\, obiec-
tiv\ [i ontologic\, a Sensului `ntrupat, un idea -
lism complet pentru `ntreaga existen]\ [i cultur\. 

Florenski cuget\ `n contempla]ie la m\re]ia
`nfrico[\toare a Sfintei Liturghii, Taina Tainelor la
prezen]a real\ a Trupului [i Sângelui
Mântuitorului pe Sfânta Mas\. Dup\ concep]ia
lui Florenski, omenirii `i lipse[te orientarea spre
a cunoa[te ceea ce este neap\rat necesar:
„Lumina Adev\rului”.

Contemporan cu marile personalit\]i
române[ti: Dumitru St\niloae, Nichifor Crainic,
Anton Dumitriu, Mircea Vulc\nescu etc., Pavel
Florenski [i-a impropiat o norm\ de principiali-
tate preo]easc\ inimaginabil\, dep\[ind tragis-
mul epocii sale [i `mbr\]i[ând actul mucenicesc
total. Profesor de filosofie, doctor `n teologie,
supus calvarului bol[evic (condamnat de mai
multe ori la cele mai grele pedepse `n lag\re),

martirul Pavel  Florenski ne ofer\ o lec]ie de
via]\ greu de imaginat, r\zb\tând mereu din
fiin]a sa duhul unei preo]ii adev\rate la o
`n\l]ime duhovniceasc\ proprie numai sfin]ilor. 

Convins fiind de `ndemnul final al autorului,
care subliniaz\ c\ originalitatea, erudi]ia, univer-
salitatea, sinteza organic\ a [tiin]ei [i culturii
vremii sale, precum [i dimensiunea teologico-
duhovniceasc\ [i de slujire a  p\rintelui  Pavel
Florenski constituie pentru noi repere alternative
la criza moral-spiritual\ contemporan\ [i la
secu larizarea ce afecteaz\ Biserica [i soci-
etatea actual\, recomand c\lduros lucrarea pr.
dr. Nicolae Nicolescu tuturor celor care vor s\
descopere sau s\-[i `mbog\]easc\ no]iunile
despre gândirea celui care a fost preotul martir
[i om de [tiin]\: Pavel Florenski.

Drd.  Mihai FLOROAIA

S
LEC}IA MARTIRULUI PAVEL FLORENSKI
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LUNA MARTIE
Schimbare la conducerea Inspectoratului {colar
Neam]: `n locul fostului inspector general Emil
Creang\, care a demisionat, la [efia IS a fost
numit\ profesoara Dorina Drexler.

l Neam]ul a ob]inut un premiu I, unul II [i
trei men]iuni la etapa na]ional\ a Olimpiadei
tehnice, desf\[urat\ la Piatra Neam]. Premian]ii
provin de la Grupul {colar Gheorghe Cartianu
(Simona Roibu- I, M\d\lina Anghelina [i Ionela
{ubea- men]iune, preg\tite de prof. Mariana

Paleu, Valentina Olteanu, Mariana Ciubucciu [i Emilia Lupei)
[i Colegiul Tehnic (Ramona Veronica Ungureanu- II [i
Valentin Ilie- men]iune, preg\ti]i de prof. Constantin Darie,
Iuliana P\tra[cu [i Ionu] Macovei ). 

l Noul inspector general al Inspectoratului {colar
Neam], prof. Dorina Drexler, a cerut Corpului de control al
prefectului o verificare a investi]iilor derulate `n ultimii patru
ani, dar [i a situa]iei financiare a Inspectoratului {colar.

l Primul liceu nem]ean care a preluat {tafeta tinerilor
pentru Europa a fost Grupul {colar Bicaz. Elevii bic\zeni au
primit provocarea de la colegii lor din Negre[ti- Vaslui.
Proiectul, ini]iat de Centrul Educa]ional 2000+, are ca princi-
pal scop dezvoltarea abililit\]ilor tinerilor de a se adapta la
schimb\rile ce vor fi produse de aderarea României la
Uniunea European\.

l Elevii din clasele liceale terminale au avut termen p`n\
pe 15 martie pentru alegerea disciplinelor de studiu
prev\zute pentru probele la alegere din examenul de
bacalaureat.

l Dasc\lii nem]eni au protestat, al\turi de reprezentan]ii
altor sindicate, fa]\ de modific\rile pe care Guvernul
inten]ioneaz\ s\ le aduc\ Codului Muncii. Ei [i-au exprimat
nemul]umirea, astfel, [i fa]\ de discriminarea la care s`nt
supuse cadrele din `nv\]\m`nt `n raport cu celelalte categorii
bugetare.

l Doar 187, din cele 330 de cereri de acordare a
grada]iei de merit, s-au solu]ionat favorabil de c\tre Consiliul
de Administra]ie al Inspectoratului {colar Neam]. 

l Profesorii nem]eni pot participa, din luna martie, la un
inedit concurs, "Profesorul anului", organizat de Ministerul
Educa]iei [i Cercet\rii [i organiza]ia Junior Achievment.
Propunerile pot fi f\cute de elevi, p\rin]i [i cadre didactice.
Odat\ propu[i, profesorii care doresc s\ intre `n competi]ie
trebuie s\ completeze formularele de `nscriere [i s\ a[tepte
decizia juriului, alc\tuit din 15 reprezentan]i ai comunit\]ilor
educa]ionale, culturale, sociale [i de afaceri din România.

l

ditarea de cur`nd,
sub auspiciile
Academiei Române,
a primelor dou\ vo -
lume (vol. I, literele
A- B, [i vol. al II-lea,
literele C- D), din
cele [ase tomuri
programate ale
DIC}IONARULUI
GENERAL AL LI -
T E R A T U R I I

ROMÂNE (Editura "Univers
Enciclopedic", Buc. 2004), ela -
borat de un colectiv (peste 130
de autori, cercet\tori, critici [i
istorici literari), colectiv coordo-
nat de profesorul Eugen Simion,
pre[edinte al prestigioasei insti-
tu]ii, editarea, deci, este f\r\
`ndoial\ un eveniment de mult
a[teptat [i deosebit de important
`n via]a cultural\ a ]\rii.

Nu putem s\ nu ne
exprim\m satisfac]ia c\ din
colectivul de autori face parte [i
concet\]eanul nostru, criticul li -

terar Vasile Spiridon, cadru
didactic la Universitatea din
Bac\u, iar c`teva articole din
cele dou\ volume ale
DIC}IONARULUI... s`nt dedi-
cate unor publica]ii care au
ap\rut de-a lungul vremii la
Piatra- Neam] [i Roman
("Colectorul literar pentru ambe
sexe", revist\ literar\
s\pt\m`nal\, Piatra- Neam],
1877; "Asachi", revist\ literar\ [i
[tiin]ific\, Piatra- Neam], 1881-
1885, cu `ntreruperi; "Analele
Romanului", revist\ literar\,
[tiin]ific\ [i economic\, 1932;
"Bloc", revist\ de avangard\, nr.
unic, Piatra- Neam], februarie
1934, redactor George Demetru
Pan; Buletinul "Mihai Eminescu",
Cern\u]i, 1930- 1940, Piatra-
Neam], 1941- 1942 [i R`mnicu-
V`lcea, 1943- 1944; "Ac]iunea",
s\pt\m`nal, Piatra- Neam],
1990- 1993). De men]ionat s`nt
[i cei peste 30 de autori care s-au
n\scut   `n   jude]ul  Neam], au

tr\it sau au creat pe aceste
locuri: de la Cronicarul Azarie
(sec. al XV-lea), cel care a
ucenicit la Roman [i p`n\ la
Mircea A. Diaconu, ca s\ numim
pe cel mai t`n\r c\rturar (n.
2.X.1963), inclus `n Dic]ionar [i al
c\rui nume este legat de jude]ul

nostru.
Am putea continua seria

calit\]ilor acestui DIC}IONAR...,
dar prefer\m s\ exprim\m unele
nedumeriri `n leg\tur\ cu vreo
c`teva omisiuni pe care le-am
vrea comise f\r\ vreo inten]ie.
Totodat\, adres\m c`teva
`ntreb\ri Direc]iei pentru Cultur\
a Jude]ului Neam] [i Societ\]ii

Scriitorilor din Neam]: 1.- Au [tiut
aceste foruri de elaborarea
DIC}IONARULUI...?; 2. - Dac\
r\spunsul este afirmativ, mai
`ntreb\m: au fost solicita]i de
realizatori s\ furnizeze date? [i
dac\ da, pe ce criterii s-au selec-
tat titlurile publica]iilor [i numele

autorilor care s`nt incluse/ inclu[i
[i, mai ales, ale celor care au
fost omise/ omi[i? Pe realizatori
`i `ntreb\m: La includerea auto-
rilor `n aceast\   ampl\  lucrare
s-a avut `n vedere apartenen]a
acestora `n Uniunea Scriitorilor
(e vorba de cei `n via]\)? Am for-
mulat aceste `ntreb\ri pentru c\
din  cele dou\  volume editate

ale DIC}IONARULUI... lipsesc
referirile la publica]iile:
"Antiteze", revist\ literar\ [i de
arte ce apare sub egida
Societ\]ii Scriitorilor din Neam];
"Asachi", revist\ de cultur\, serie
nou\, ajuns\ `n al XIII-lea an de
apari]ie [i la nr. 192. Lipsesc, de
asemenea, articolele despre
scriitorii Vasile Baghiu, Nicolae
Boghean, Valentin Ciuc\ [i
Eduard Covali (i-am numit doar
pe cei care s`nt sau au fost
membri ai Uniunii Scriitorilor,
dar, probabil, mai s`nt [i al]ii), ca
s\ nu mai men]ion\m [i unele
informa]ii eronate (ex.
"Ac]iunea", la `nceput, `n 1990 a
fost cotidian [i apoi s\pt\m`nal,
a avut trei secretari de redac]ie:
Constantin Bostan, Emil Nicolae
[i regretatul Dumitru
Simionescu). Aceste observa]ii
le-am f\cut nu din dorin]a de a
diminua valoarea incontestabil\
a acestei lucr\ri, ci pentru a
atrage aten]ia celor care trudesc

la realizarea unei asemenea
opere, celor care ar trebui s\-i
ajute prin furnizarea de infor-
ma]ii, pentru c\ s`nt personalit\]i
care nu merit\ a fi omise, mai
ales c\ am constatat `n
DIC}IONAR... referiri despre
publica]ii [i autori (nu numai `n
Neam]) mult sub valoarea celor
neb\ga]i `n seam\.

Dorim ca acest semnal s\
fie primit cum se cuvine, mai
ales de forurile jude]ene, [i s\
determine o atitudine reparato-
rie, `nc`t Addenda s\
`ntregeasc\ imaginea sugerat\
de termenul general cuprins `n
titlu, `n sensul care cuprinde tot,
care prive[te pe to]i [i nu numai
ceea ce prive[te ceva `n ansam-
blu, `n linii mari (conf. Micului
Dic]ionar Enciclopedic, 1978).

Ioan CIURDEA

m pus „noua
reform\” `n
ghilimele pentru c\
este folosit de
Mihaela B\d\r\
`ntr-o investiga]ie
din „Tribuna
~nv\]\mântului” inti-
t u l a t \ ” R e f o r m a
dorit\ de cadrele
didactice.”Termenul
reprezint\ o reali-

tate necesar\ ]inând cont de
faptul c\ `n ultimii 15 ani(ce ai
f\cut `n ultimii 15 ani?), reforma
`n tranzi]ie a fost mereu luat\ de
la cap\t iar, din nefericire, `n
ultimii 4 ani a intervenit o „bine-
meritat\” pauz\ sau chiar o
lupt\ eroic\ pe frontul antire-
formei. Din investiga]ie, precum
[i din programul „Ziua
educa]iei”, realizat de Radio
România Cultural [i aceea[i
revist\, transpare o realitate
greu de ocolit: `ntre teoria
despre sistemul actual de
educa]ie [i realitatea imediat\
din `nv\]\mânt exist\ „un spa]iu
opac prin care comunicarea se
realizeaz\ cu dificultate,” chiar
o pr\pastie, am zice noi, peste
care, se vede treaba, con-
struc]ia podului `ntâmpin\ mari
greut\]i.

Una din c\ile de realizare a
acestuia ar fi descentralizarea.
De mult invocat\, a r\mas
mereu la nivel de deziderat sau
la `ncerc\ri `n\bu[ite-de multe
ori politic-din fa[\. Reluat\
acum de ministrul Miclea,
sper\m s\ nu se mai piard\ `n
simple afirma]ii populiste.Nu ne
referim la finan]are, deoarece
acest lucru ]ine [i de avu]ia
comunit\]ilor locale, ci la aspec-
tul con]inutului, aspect ce nu se
pretinde nici primordial valabil,
nici exhaustiv. S-ar dori, [i asta
nu este o noutate `n ultimii 10-
12 ani, o apropiere de sistemul
britanic, desigur adaptat , nu
adoptat. Problemele cheie ar fi,
`n acest caz, respectarea cu -
rriculum-ului na]ional, alegerea
de c\tre elevi(desigur, nu sin-
guri) a disciplinelor majore(din
trunchiul comun) [i a celor
minore(care includ op]ionalele
din curriculum-ul local), alegere

care poate/trebuie s\ duc\ la
stabilirea „rutei de
discipline”(Felicia R\dulescu),
la care vor da examen.

Nu totul este nou. Demersul
a fost `nceput `n timpul manda -
tului Marga, dar fundamental
`ngustat `n ultimii 4 ani, probabil
doar de dragul de-a face altce-
va decât au f\cut cei dinainte.
Mai mult, chiar `n condi]iile `n
care voin]a oficial\ exist\, se

ivesc piedici particulare care ]in
de situa]iile [i oamenii care
populeaz\ `nv\]\mântul, [i nu
numai.

Elevii nu pot hotâr` singuri
`ntrucât ar face-o `n cuno[tin]\
redus\ de cauz\, p\rin]ii, pe de
alt\ parte, judec\,f\r\ multe
excep]ii, tradi]ional sau chiar
conven]ional, v\zând `n
`nv\]\mânt doar o etap\ obliga-
torie, pentru mul]i singura `ntre-
bare cu referire la domeniu
fiind: „ce vrei s\ te faci când vei
fi mare?” Se invoc\ mereu
buna tradi]ie a `nv\]\mântului
românesc, uitându-se c\ pu]ini
mai tr\iesc `n tradi]ie [i altele
sunt,    ast\zi, nevoile. {coala
ar trebui s\ propun\, s\
motiveze, s\ explice ofertele
func]ie de nevoile locale [i
na]ionale(`n curând europene),
ale pie]ii muncii [i func]ie de
existent [i de posibilit\]i. Sub
paravanul neingerin]ei `n
op]iunile elevilor, [coala se limi -
teaz\, mai mereu, s\ fac\
propu nerile care s\ r\spund\

nevoilor de `ncadrare, uneori
datorit\  comodit\]ii sau respin-
gerii noului, nu rareori subiec-
tivismului sau lipsei dorin]ei de
perfec]ionare [i specializare.

Opozi]ia-mascat\ sau
f\]i[\-a multor cadre didactice
este cauzat\ [i de faptul c\ apli-
carea optim\ a acestui sistem
influen]eaz\ structura planului
de [colarizare, planului de
`nv\]\mânt [i a programei
[colare care pot provoca redu -
cerea ponderii unor obiecte de
studiu sau comasarea
altora([tiin]ele naturii), ceea ce
ar afecta `ncadrarea `n cazul `n
care nu se poate sau nu se
accept\ mutarea la alt\ [coal\,
reconversia sau apelarea, prin
metode specifice, la specializ\ri
total noi. Nici cadrele tinere nu
sunt totdeauna dispuse la
asemenea „sacrificii,” cu atât
mai pu]in cei cu experien]\. De
altfel, se cunoa[te, dar nu se
recunoa[te, c\ mul]i v\d
`nv\]\mântul ca o manta de
vreme rea sau ca un sistem de
protec]ie social\ care
exclude,`ns\, viitorul elevilor de
ast\zi. Ne temem de nou, de
`nv\]are, de reciclare, de diver-
sificare, ne temem de tot... ce
ne-ar afecta cariera `nainte de
vreme, `nainte de pensionare
(iat\ cum pensionarea mai
devreme ar fi o solu]ie social\
dar [i una necesar\ din punctul
de vedere al s\n\t\]ii).

Factorii educa]ionali locali
(societatea civil\, biserica etc.)
sunt `nc\ greu de atras chiar [i
`n consultare, nu mai vorbim de
decizie colectiv\, par]ial din
neimplicare dar [i, de ce s\ nu
recunoa[tem, din ignoran]\, din
team\ de a nu deranja un sis-
tem considerat-din nefericire-
`nchis. Situa]ia este mai sensi-
bil\ `n mediul rural pentru c\
acolo aproape c\ nici o rut\ de
specializare local\ nu este luat\
`n calcul. Exist\ doar firave
`ncerc\ri `n domeniul agriculturii
montane, agro-turismului,

zootehniei etc, dar [i acestea
doar `n licee [i [coli de arte [i
meserii care nu mai sunt acce-
sibile multor copii din familiile
rurale s\r\cite. Pe latura teore -
tic\, toat\ lumea este de acord
c\ `nv\]\mântul trebuie s\ slu-
jeasc\ interesul public, s\
preg\teasc\ tinerii pentru pia]a
concuren]ial\ diversificat\ [i
pentru via]\. Latura practic\
r\mâne `nc\ par]ial descoperit\
pentru c\ oamenii [i energiile
pozitive sunt erodate, pentru c\
iner]ia-i `nc\ st\pân\ [i intere-
sul este, pe cât posibil, mereu al
altora, iar tinerii r\mân, `n con-
tinuare, deruta]i [i totul ]ine de
hazard, noroc, soart\...

Revenind la pr\pastia
men]ionat\ la `nceput, putem
spune c\ o alt\ cale de a o
umple este depolitizarea
`nv\]\mântului. Problema este
atât de mult discutat\ [i atât de
dibaci ocolit\,  `ncât abordarea
ei poate p\rea deja un loc
comun. Dincolo de deciziile
politice privind finan]area, tre-
buie-ca o condi]ie a deschiderii
[i europeniz\rii `nv\]\mântului-
eliminat\,conform legii, politica
din [coli. S\ se renun]e la
atragerea elevilor `n diferendele
[i curentele politice, s\ nu se
mai transforme inspectorii
[colari [i directorii [colilor `n
„activi[ti de frunte” `n spatele
paravanului c\ fac politica
`nv\]\mântului [i guvernului
care-l finan]eaz\. De aici [i
pân\ la a pune problema c\ nu
numai unul sau altul dintre par-
tide are oameni buni, este o
cale lung\. Starea precar\ a
[colii contemporane se dato -
reaz\, peste 50%, politiz\rii,
promov\rii incompeten]ei
(incompeten]ii no[trii sunt mai
competen]i decât incompeten]ii
lor), slug\rniciei, folosirii [colilor
drept platform\ politic\.

(Continuare `n num\rul
viitor)

~NV|}|MÂNTUL {I „NOUA REFORM|”

E

A

Retrospectiva
`nv\]\m`ntului

nem]ean

UN DIC}IONAR
DE MULT A{TEPTAT

(Datorit\ unei inabilit\]i de secretariat, textul a ajuns la
redac]ie f\r\ semn\tura autorului. ~l public\m [i ne cerem
scuze.)



Programele
[colare [i creati -
vitatea elevilor

nv\]\mântul românesc de
ast\zi este,  dup\ p\rerea
mea, de tip scolastic. El
solicit\ `n mod preponde -
rent un mod de gândire [i
de activitate intelectual\
bazat pe cuno[tin]ele for-
male, rupte, `n mare parte,
de practic\ [i de viziune
pentru integrarea viitoare a
copilului [i tân\rului `n

via]\. ~mi justific acest punct de
vedere prin compararea a ceea ce
face un  elev român la [coal\, cu ceea
ce face un elev dintr-o alt\ ]ar\ cu
`nv\]\mânt modern. Primul `[i
sleie[te puterile memorând, `n primul
rând, enorm de multe cuno[tin]e, `n
timp ce al doilea este solicitat mai ales
s\-[i exerseze gândirea, s\-[i
`nt\reasc\ for]ele intelectuale, s\ se
preg\teasc\ temeinic pentru via]\. {i
m\ gândesc, din informa]iile pe care
le am, cum un elev francez `nva]\ mai
`ntâi cum s\ se poarte cu cei din jur,
cum s\ solicite informa]ii de la educa-
tori [i de la al]i semeni cu care vine `n
contact, cum s\ gândeasc\ `n mod
critic [i eficient. 

Un alt argument al afirma]iei mele
este sus]inut de un student român
care, dup\ ce a stat vara trecut\ vreo
câteva luni `n Statele Unite ale
Americii, informându-se despre sis-
temul de `nv\]\mânt de aici [i comu-
nicând cu tineri de vârsta lui, era
extrem de nec\jit  `n leg\tur\ cu
obtuzitatea [colii române[ti fa]\ de
via]\, comparativ cu deschiderea [i
pragmatismul celei americane. El

concluziona c\ acolo `nve]i doar ce-]i
este de folos `n via]\ [i c\ ie[i din
aceasta un om preg\tit s\ `nfrun]i
provoc\rile [i problemele vie]ii. 

De vreo 15 ani de zile, forurile de
conducere ale [colii române[ti se
str\duiesc s\ impun\ [i s\ pro-
moveze reforma [colar\. S-au modifi-
cat de mai multe ori programele
[colare, s-au elaborat manuale alter-
native [i au ap\rut enorm de multe
lucr\ri didactice auxiliare. {i totu[i,
oamenii [colii, elevii [i p\rin]ii acesto-
ra r\mân tot nemul]umi]i [i se plâng
de supra`nc\rcare [i de efort prea
mare, la [coal\ [i acas\, pentru
preg\tirea temelor.  

Programa [colar\ este „Biblia” pe
care cadrul didactic trebuie s-o
respecte f\r\ drept de apel.  Pe de
alt\ parte foarte mul]i oameni ai [colii
[i, prin extensie, [i al]i oameni care au
sau nu leg\tur\ cu [coala, au o
p\rere personal\ clar\ [i
nestr\mutat\:  „programele sunt
foarte `nc\rcate”. De curând am auzit,
pe un post de televiziune, un parla-
mentar care se ocup\ de probleme
ale `nv\]\mântului c\ principala
m\sur\ pentru `mbun\t\]irea
`nv\]\mântului este „desconges-
tionarea programelor [colare”.  Oare
aici s\ fie problema spinoas\ a
reformei?

La ciclul primar (dar [i la cel gim-
nazial, [i poate [i la cel liceal) [tiu c\
au fost cel pu]in dou\ demersuri de
descongestionare a programelor
[colare. De exemplu, la clasele I-IV,
ultima revizie a programelor [colare a
fost la `nceputul anului [colar trecut,
`n ideea c\ majoritatea [colarilor
`ncep\tori vor fi de [ase ani. ~n prac-
tic\, pu]ini elevi au `nceput [coala la
aceast\ vârst\. 

Mi-e team\ c\ tot mergând din

„descongestionare `n desconges-
tionare”, s-ar putea simplifica pro-
gramele pân\ vom cobor` obiectivele
[i con]inuturile pe trepte inferioare
claselor [i disciplinelor respective. Ca
exemplu, cum se poate ca zeci de ani
un [colar din ciclul primar s\ `nve]e
tabla `nmul]irii doar `n clasa a II-a, iar
de la ultima „descongestionare”, de
acum un an de zile, s\-i trebuiasc\ [i
clasa a III-a pentru a termina de
`nv\]at aceea[i tabl\ a `nmul]irii?  

Personal cred c\ „problema” [colii
române[ti nu este `n ceea ce prive[te
con]inutul programelor [colare, ci `n
acela al concep]iei de baz\ al pro-
gramei [i al atitudinii  oamenilor [colii
fa]\ de aceasta.  

Mai `ntâi se pierde din vedere fap-
tul c\ aceste programe prezint\ liniile
directoare, generale, ale curriculum-
ului [colar [i c\ ele pot fi aplicate `n
mod creator la clas\. Asta `nseamn\
c\ programele [colare pot fi aplicate
`n mod diferen]iat pentru colective de
clase, grupe din clase de elevi [i chiar
elevi lua]i `n mod separat. ~n privin]a
scalei de solicit\ri se poate constata
c\ programele sunt destul de flexibile
[i largi `n privin]a solicit\rilor. 

Percep]ia programelor prea
`nc\rcate este credem pentru mul]i
fals\ prin prisma a dou\ situa]ii: 

1) mai `ntâi, mul]i dintre autorii de
manuale [colare au `n]eles c\ aces-
tea vor fi moderne [i eficiente dac\
vor avea foarte multe con]inuturi,
dac\ vor avea o ilustra]ie cât mai
bogat\ [i o grafic\ cât mai complex\.
Anularea simplit\]ii [i a sistematicului
d\ `ns\ multe b\t\i de cap elevilor [i
complic\ procesul de `nv\]are; 

2) `n al doilea rând
supra`nc\rcarea nu este dat\ de pro-
grame, cât este realizat\ de c\tre
mul]i `nv\]\tori [i profesori, care dau

teme de efectuat cu nemiluita [i cer
elevilor  s\ lucreze cât, paradoxal, nici
ei n-ar face fa]\. S\ ne gândim la
sutele de texte literare  date pentru
lectur\ [i la câte 2-3 culegeri de pro -
bleme de exerci]ii date unui elev de
ciclul primar s\ le rezolve `ntr-o
vacan]\ mare. Apoi, la multele [i com-
plicatele probleme pe care elevii de la
unele licee „de elit\” trebuie s\ le
rezolve de la o zi la alta.

Probabil voi  contraria pe mul]i
dintre colegii mei care sunt „`n r\zboi”
cu programele [colare, dar trebuie s\
avem `n vedere c\ [colarul de ast\zi
este mult mai informat decât cel de
alt\dat\ [i modernitatea [colii este nu
s\-i cerem  s\ `nve]e mai pu]in, ci s\-i
`nv\]\m cum s\-[i gestioneze mai
bine [i s\-[i transforme `n capacit\]i
informa]iile pe care le au.
~nv. Elena Axinia, {c. Cu

cl. I-VIII, „Roman Mu[at”,
Roman

S\-i `nv\]\m
pe copii s\

g\seasc\ idei noi
Activitatea [colar\ folose[te dou\

principale resurse umane:
`nv\]\torul/profesorul, de pe o parte,
[i elevii, de cealalt\ parte. De obicei
primul pune `ntreb\ri sau solicit\ anu-
mite ac]iuni, iar cei din urm\ r\spund
sau rezolv\ ac]iunile cerute. 

~n ciuda dorin]elor de restruc-
turare `n sensul reformei, lec]ia
r\mâne de tip reproductiv, elevii tre-
buind s\-[i aminteasc\ [i s\ repro-
duc\ ceea ce au memorat: defini]ii,
reguli, teoreme, date, nume, formule,
fapte etc. Oare acest tip de activitate
nu este cel de tip medieval „magister
dixit” ?

{coala modern\ solicit\ ca edu-
catorul s\ nu mai fie `n fa]a clasei, izo-
lat, poate pe un piedestal, sever [i cu
autoritate deplin\. El trebuie s\ se
afle `n mijlocul elevilor, s\ le  sti -
muleze aptitudinile, s\ catalizeze
capacit\]ile [i s\-i duc\ pe drumul
progresului [i performan]ei. ~ns\ cu
„`nv\]\mânt de tip reproductiv” nu se
poate atinge performan]\.   

Iat\ de ce mi-am propus drept
principiu cardinal ca, `n timpul unei
activit\]i didactice [i al unei zile
[colare, s\-i `nv\] pe elevi s\
g\seasc\, s\ dezvolte [i s\ lucreze
pe baz\ de idei. 

Primele idei au izvorât la elevi din
sugestia pe care le-am f\cut-o de a
formula  cât mai multe `ntreb\ri `n tim-
pul activit\]ilor [colare. Aceste
`ntreb\ri pot genera din surse diferite:
lucruri ne`n]elese `n timpul lec]iei,
`ntâmpl\ri personale sau ale
cunoscu]ilor, [tiri sau fapte auzite la
radio sau TV, st\ri afective personale
la care nu le cunosc `n]elesul etc.
Pentru problemele ne`n]elese din
lec]ii elevii pot formula `ntreb\ri
prompt, atunci când acestea se ivesc,
sau la sfâr[itul activit\]ii. ~n leg\tur\
cu  faptele petrecute `n afara [colii,
elevii pot formula `ntreb\ri `nainte sau
dup\ terminarea activit\]ilor, pentru
care se rezerv\ timp `n mod organi-
zat. Pentru a nu le uita elevii au mici
carnete `n care le noteaz\, mai sim-
plu, `n ordinea `n care apar, sau mai
elaborat, pe domenii de activitate. 

Alte idei izvor\sc din „Jocul
ideilor”, pe care  `l practic frecvent cu
elevii, individual, sau pe baza metodei
braistorming de a da unor diverse
obiecte utiliz\ri inedite. De exemplu la
ce ar mai putea folosi un creion, `n
afar\ de instrument de scris? Printre
cele peste 100 de utiliz\ri pe care le-au
g\sit elevii mei consemnez doar câte-
va: instrument pentru trasat linii,
microfon pentru un joc de rol, schelet
pentru o p\pu[\, plut\ pentru o albin\
`n pericol de a se `neca, arm\ de
ap\rare fa]\ de un r\uf\c\tor etc.

~nv\]ându-i pe elevi s\ genereze
idei, le dezvolt\m flexibilitatea [i
divergen]a gândirii, `i `nv\]\m s\ gân-
deasc\ critic [i creator, `i form\m pen-
tru a face fa]\ problemelor diverse [i
complicate pe care vor trebui s\ le
rezolve mai târziu `n via]\.

~nv. Doina Axinia,   {c.
cu cl. I-VIII, Helegiu, jud.

Bac\u

itind cea mai recent\ carte a Violetei
L\c\tu[u, romanul cu titlul de mai sus,
editat de "Crigarux", Piatra- Neam], `n
2004, mi-a venit `n minte "regula de
aur" pe care ar trebui s\ o respecte cei
care scriu. Citez din memorie cele
citite `ntr-o revist\: pentru cei care
scriu, "regula de aur" ar fi s\ fac\
acest lucru numai `n cazul `n care vor
constata c\ nu pot tr\i f\r\ a[a ceva.

Cartea de acum a Violetei
L\c\tu[u, ca [i precedentele, a treia, dup\
romanul SIMURGUL (Ed. "Junimea", 1999, debut
editorial) [i dup\ volumul de grafi- poeme,
comentat [i de noi la timpul potrivit, INI}IERE
ASTRAL| (Ed. "Crigarux", 2003), confirm\ faptul
c\ autoarea a meditat `ndelung, a investigat cu o
acribie demn\ de invidiat aproape tot ce s-a scris
de-a lungul istoriei despre subiectul pus `n
discu]ie- fenomenele paranormale- f\r\ preten]ia
de a emite certitudini, dar convins\ c\ va sensibi-
liza sim]irea poten]ialilor s\i cititori `n aceast\
problem\ ce dep\[e[te "grani]ele impuse de
sim]urile noastre". Pe cei care `i vor deschide
cartea autoarea `i avertizeaz\ printr-un motto
("Destinul e un joc. Orice joc e destin" care pre-

cede un basm, "prologul"

romanului, din care se desprinde ideea: cu des-
tinul nu-i de glumit, iar omul trebuie s\ se team\
de el chiar [i atunci c`nd este "`ng\duitor". Mai
mult, ̀ nainte

de a p\trunde `n canavaua propriu- zis\ a c\r]ii,
c`teva fraze atrag aten]ia asupra "Mesaje/lor/
`ntre cer [i p\m`nt, semne/lor ce/ vin din trecut [i
din viitor, tulbur`ndu-ne prezentul".

Romanul, `n sine, este structurat `n dou\ p\r]i
inegale ca dimensiune a textului: o parte I, f\r\
titlu (126 p.) [i o parte a II-a, intitulat\
"Spovedania unui artist" (35 p.). Partea I este,
dac\ putem spune a[a, o nara]iune, o prezentare
`n antitez\ a mai multor categorii umane decu-
pate din cotidian (de la veterani,  categorie pe
cale de dispari]ie, la afaceri[tii de carton care
"seam\n\ `n jurul lor numai suferin]\" [i care

"tr\iesc doar din satisfac]ii grote[ti", ajung`nd, `n
final, la artistul adev\rat care "vede forme pure,
ascunse `n materia amorf\ [i le elibereaz\", de

"parc\ ar

vrea s\ ordoneze haosul".
Galeria de portrete, alc\tuit\ `n aceast\ carte

prin intermediul cuvintelor, nu de pu]ine ori
al\turate `n metafore inedite, dar n\scut\ ca rod
al privirii artistului plastic- o `nt`lnire fericit\ `n per-
soana autoarei, a poetului cu pictorul. Galeria
aceasta con]ine c`teva personaje dintre care
dou\ vor domina mult timp memoria cititorului:
Gugu (de la Gogoman oare?), Mom`rcan (mon-
strul "cu z`mbet de broasc\", cel care "nu iubea
pe nimeni") [i Tudor, artistul plastic, devenit cele-
bru prin opera sa de excep]ie. Contrastul dintre
ele a fost conceput cu migal\ de autoarea

c\l\uzit\ de c`teva idei strecurate cu subtilitate
de-a lungul discursului narativ [i, apoi, con-
cluzion`nd: "m-a salvat pictura", "arta m-a ]inut la
suprafa]\", "Nu exist\ fericire, dincolo de art\" [i
neezit`nd `n a recunoa[te c\ exist\ [i "o jungl\ a
artei". Pe l`ng\ portretele realizate succint din
c`teva tu[e ap\sate, sigure [i clare (iat\, o
mostr\: "Nu era frumos. Dar, mai ales, nu era ur`t.
Bine cl\dit /.../ avea o figur\ leonian\, `nc\rcat\
de perciuni viguro[i. Ochi de linx, claie neagr\ de
p\r c`rlion]at, buze senzuale. ~n totului tot, aer
exotic [i fascinant"), un alt atribut al c\r]ii este dia-
logul pe care autoarea `l st\p`ne[te, `l strune[te [i
`l cultiv\ cizel`ndu-l mereu [i folosindu-l `n diverse
scopuri, cum ar fi [i caracterizarea personajelor
pe care le pune s\ vorbeasc\ `n limba lumii din
care provin, uneori utiliz`nd elemente de argou
sau chiar expresii licen]ioase, f\r\ a atinge cotele
literaturii pornografice ce se practic\ tot mai mult
`n ultimul timp.

Se remarc\, de asemenea, o [tiin]\ a doz\rii
fragmentelor narative [i a celor dialogate, d`nd
astfel cursivitate discursului românesc,
`nvior`ndu-l c`nd este p`ndit de monotonie. (va
urma)

Constantin TOM{A
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EDUCA}IA PENTRU GÂNDIRE CREATOARE

IMPREVIZIBILUL
ESTE S|GEATA DESTINULUI

ddee  VViioolleettaa  LL||CC||TTUU{{UU

~

C

Gândirea creatoare reprezint\ una dintre cele mai importante `nsu[iri ale omului, care, `n general vorbind, l-a aju-
tat pe acesta s\ transforme [i s\ revolu]ioneze lumea `n care tr\ie[te. {coala are datoria de a solicita [i a dezvolta
gândirea creatoare a elevilor, `n vederea   preg\tirii pentru via]\ [i integrarea optim\ `n societatea contemporan\ [i
cea viitoare. 

Educa]ie pentru gândire creatoare este titlul Simpozionului Na]ional de  anul acesta (14 mai 2005), organizat de
Casa Corpului Didactic Neam]. Tema acestei activit\]i a fost sugerat\ de multe cadre didactice nem]ene [i nu numai,
care consider\ dezvoltarea gândirii creatoare ca un obiectiv primordial al [colii pentru racordarea la `nv\]\mântul
european. 

Articolele care urmeaz\ pledeaz\ pentru deschiderea [colii c\tre gândire liber\ [i creatoare, `n spiritul valorosu-
lui dicton antic „Non scholae, sed vitae discimus” (Nu pentru [coal\, ci pentru via]\ `nv\]\m).     

Rubric\ coordonat\ de
Dan  AGRIGOROAE

Note de lector:



datã cu instituþio -
nalizarea franco-
foniei, lumea ºi-a
amintit cã limba
francezã a fost
limba vorbitã în
Anglia dupã
c u c e r i r e a
Normandiei, cã a
servit ca limbã li -
terarã model în
Europa la sfârºitul

Evului Mediu (Marco Polo ºi-a
povestit cãlãtoria în
franþuzeºte) ºi cã a fost limba
culturii europene în perioada
neoclasicã ºi iluministã.

În prezent, franceza este
limbã maternã în Europa
(Franþa, Belgia, Luxemburg,
Elveþia), în Canada (Québec
ºi Acadia), în Africa (în fostele
colonii franceze), în Asia de
sud-est ºi în câteva insule din
Oceanul Indian.

Începând cu ACCT, fran-
cofonia ºi-a creat numeroase
organisme cu menirea de a
organiza manifestãri de stimu-
lare a relaþiilor dintre oameni
ºi popoare, dintre instituþii ale
þãrilor membre ale franco-
foniei, în mod deosebit dupã
1986, în urma Conferinþei

ªefilor de State ºi Guverne
care s-a desfãºurat la
Versailles. Astfel, a fost creatã
Adunarea Parlamentarilor
Francofoniei (APF), Asociaþia
Universitãþilor în Întregime
sau Parþial vorbitoare de
Limba Francezã (AUPELF) ºi
Universitatea Reþelelor de
Expresie Francezã (UREF) -
Agenþia Universitarã a
Francofoniei.

Deºi, de vreme îndelun-
gatã, rudã a Franþei (existã
documente care vorbesc de
originea românã a poetului
Pierre de Ronsard, precum ºi
de intense contacte de-a lun-
gul istoriei între Franþa ºi
România, cu beneficii consis-
tente pentru români),
România a intrat în rândul
þãrilor francofone abia în
1991, la reuniunea de la Paris
a reprezentanþilor a 50 de þãri
francofone, primind statul de
observator, împreunã cu
Cambodgia ºi Bulgaria, iar în
1993, la reuniunea din insula
Mauriþius a fost primitã ca
membru cu drepturi depline.

În prezent, þara noastrã
face parte din toate organis-
mele francofoniei, calitate în

care a organizat activitãþi ºi
manifestãri cu ecou puternic
în comunitatea francofonã - ºi
nu numai -, în mod special, cu
prilejul zilelor francofoniei
(ziua de 20 martie, în care a
fost creatã ACCT ºi în sãp-
tãmânile care cuprind aceastã
zi), mai ales în anii 2001, 2002
ºi 2003.

În pofida avântului luat de
interesul pentru limba englezã
în secolul al XX-lea, ca limbã
a afacerilor, a tehnicii infor-
maþionale ºi a muzicii uºoare,
în þara noastrã limba francezã
ocupã un loc privilegiat atât în
rândul elevilor, cât ºi al stu-
denþilor, aceastã limbã fiind în
continuare consideratã aca -
demicã ºi elitistã, aristocra -
ticã, de salon, definiþii la care
se adaugã latinitatea, uºurinþa
învãþãrii, expresivitatea, ele-
ganþa, rigoarea etc. În plus,
argumentele istorice constitu-
ie puternice stimulente pentru
învãþarea ºi practicarea aces-
tei limbi, Franþa devenind pen-
tru români, de-a lungul timpu-
lui, un mit de culturã, de liber-
tate, de democraþie.

Profesor,
Gheorghe BLAGA
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in vorbele tale
`nmiresmate mi-au
`ncol]it `n inim\
muguri de
`ntreb\ri.

Mi-ai deschis
ochii c\tre rotun-
dul lumii [i zvon
de clopo]ei mi-a
potopit sufletul.

E[ti un
vr\jitor, domnule profesor de
român\, c\ci am v\zut cu
ochii mei cum trezeai cuvin-
tele adormite [i f\ceai s\
joace silabe `mb\tate de
soare.

Te-am auzit când chemai
de dincolo de timp pove[ti
c\zute `n uitare [i am b\gat
de seam\   cum glasul t\u `n
lacrim\ se preschimba, când
scoteai din `ncle[tarea vreunui
text o metafor\ proasp\t\.

Nu [tiu cum, atunci când
cioc\ne[ti crusta cuvântului,
din adâncurile lui se na[te un
nou [i neb\nuit `n]eles.

Cu siguran]\, domnule
profesor de român\, ai fost
logodit cândva cu o stea,
logostea care a dat cuvintelor
s\ bea puteri noi, curate, de
argint luminate.

Uneori vorbele-]i sunt
jivine târâtoare, cu veninul
adunat `n gheare care, de-
te- ating,  te r\nesc [i te
doare; alteori cuvintele ]i-s
p\s\ri c\l\toare ce se-

nve[mânt\ f\r\ team\ cu
seninul din  zare.

Domnul meu de verbe, `n
gura ta cuvântul poate fierbe,
po]i s\ faci vorbe aspre [i
reci, po]i s\ pui cuvintelor
botni]\ sau s\ le dai aripi de
dantel\, parfum de busuioc [i
vibra]ie de clopo]el abia ie[it
din foc.

De la tine am `nv\]at de
ce la  `nceput a fost cuvântul
[i de ce... cuvântul este
Dumnezeu.

Am aflat, `ntr-un târziu,
c\ tu e[ti slujitor `n biserica
limbii române, c\ te `nchini
cuvântului, c\ t\mâiezi
slovele  cu smirn\ [i
scor]i[oar\, c\ le dai s\ bea
culoare din cre[tetul cur-
cubeului.

Mata, domnule profesor
de român\, e[ti ramura de
m\slin purtat\ peste ape de
porumbelul care purcede din
Sfântul Duh.

Modest ca firul de vol-
bur\, te `nve[mân]i `n
z\pada cald\ a cuvântului [i
brodezi pe file s\r\cite de
caiet, semne sfinte pentru a
reda vorbelor str\lucirea  cea
dintru `nceput.

Nu-i a[a, domnule profe-
sor de român\, c\ e[ti fratele
de jos al Celui de Sus?

Profesor,
Monica S. CRISTEA

An aniversar
iarn\. Lume ca din
pove[ti, copaci de
zah\r, câmp de cristal,
ocean de ninsoare.”

Nop]ile lungi, pline
de farmec livresc,
petrecute „la gura
sobei”, ne  `ndeamn\ la
visare.

L\sa]i copiii [i mai
ales `n iarn-aceasta, s\ c\l\to -
reasc\ `n lumea mirific\ a basmului,
`ntr-un decor fantastic al „florilor
sclipitoare de argint”, prezidat de
`ns\[i „Cr\iasa Z\pezii”!

E an aniversar!
Pe 2 aprilie se vor `mplini 200

de ani de la na[terea marelui
povestitor danez Hans Christian
Andersen.

R\scoli]i bibliotecile,c\uta]i-i
c\r]ile `n libr\rii [i lectura]i-le!

Noi le-am citit.
Ne-au `ncântat copil\ria bas-

mele [i povestirile lui: Cr\iasa
Z\pezii, Dege]ica, R\]u[ca cea
urât\, Lebedele, Feti]a cu chibrituri,
Soldatul de plumb, Hainele cele mai
noi ale `mp\ratului, Cuf\rul
zbur\tor, Pantofiorii ro[ii, Bradul,
Ghiocelul, Inul.

~nv\]\tori, Melania
COSMA, Monica COSMA

ineri, 18 martie, a.c. la Galeria
VERT din Piatra Neam],
Avasiloaiei Lucian [i Boicu
Romulus, elevi `n clasa a XII-a
la Liceul de Art\ „Victor
Brauner”, din localitate, `ndru-
ma]i de cunoscutul plastician
[i profesor {tefan Potop au
expus cu mult curaj [i dezin-
voltur\ mai multe  lucr\ri plas-
tice, unitare tematic [i stilistic.
Tranzi]ia traumatizant\ par-
curs\ dificil de mul]i dintre noi
a marcat [i viziunile artistice
ale celor doi tineri nem]eni.

Unele frustr\ri, obsesii [i aspira]ii specifice
vârstei lor se oglindesc tran[ant `ntr-un
univers plastic lipsit de menajamente,
mesajul direct, critic [i autocritic conturând
posibilitatea unei decript\ri lipsite de dificul-
tate. Expozi]ia `n sine poate deveni un
obiect de studiu pentru profesori, sociologi,
psihanali[ti [i unii politologi one[ti, intere-

sa]i de adev\rata stare de spirit [i pre-
ocup\rile noii genera]ii.
Lucian Avasiloaiei [i Romulus Boicu au
destul\ personalitate [i suficient orgoliu
pentru a nu „`mprumuta” prea
multe din fabulosul univers, sim-
bolistica [i preferin]ele cromatice
ale mentorului lor comun, plasti-
cianul {tefan Potop. Desigur, la
umbra „stejarului” {tefan  Potop
s-ar fi putut dezvolta doar ucenici
marca]i de stilul [i tematica profesorului
`ndrum\tor. Din fericire, mentorul le-a per-
mis elevilor s\i libert\]i `ntr-un spa]iu de
joac\ fertil dezvolt\rii personalit\]ii. Cei
care au studiat sub `ndrumarea centenaru-
lui sculptor Ion Irimescu sunt tributari, stilis-
tic [i tematic marelui artist de la F\lticeni,
pentru c\ personalitatea sa puternic\ a
permis mai ales „copii la indigo”!
Din pânzele celor doi, Lucian [i Romulus,
`n]elegi c\ preocup\rile lor fundamentale
sunt mai ales de ordin fiziologic, gravitând

`n jurul femeii, nudit\]ii [i sexualit\]ii,
„tablouri” pe care elevii gr\bi]i le cunosc
mai ales prin intermediul unor surse de
informare preocupate de mediatizarea

excesiv-primitiv\ [i brutal\ a femeii, aflat\
`n ipostaze str\ine de natura sa profund\.
Un „vocabular” frust, cu priviri bolnave
`nso]e[te torsul feminin ciuruit de maladii
negre. O femeie-mutant, mecanic\ [i insta-
bil\, este supus\ unor fantezii estropia-
toare care o transform\ `ntr-un obiect se -
xual(simplu instrument de... lucru dinaintea
consumatorului gr\bit).

Pe alocuri, lucr\rile lui Romulus Boicu,
iubitor de culori calde, sunt mai romantice,
probând un lirism discret. Lucian

Avasiloaiei se dore[te un Jack
Spintec\torul `n plastica nem]ean\ a tinerei
genera]ii. O genera]ie a protestului nedisi -
mulat, lipsit\ de complexe [i inhibi]ii, inapt\

de perversit\]ile plasticienilor
forma]i la [coala academismului
comunist. Asemeni lui Edvard
Munch, cu celebra sa lucrare
„Strig\tul”, Romulus are propria
sa versiune: un individ exasperat,

echipat `ntr-un costum galben cu p\tr\]ele
negre(culorile de avertizare ale salaman-
drei) `[i consum\ protestul dispe rat pe fon-
dul pustiit de industrializarea excesiv\. 

Cei doi elevi ai profesorului {tefan
Potop sunt cura]i, gr\bi]i [i nu au timp de
minciun\ [i compromisuri. Tr\iesc `ntr-o
lume dominat\ de calculatoare [i Internet
care confisc\, par[iv, copil\rii pentru
realit\]i virtuale. Sub aceste auspicii, din
p\cate, viitorul cuvântului scris, al c\r]ii [i al
bibliotecilor este amenin]at de uitare...

F\r\ s\ insiste prea mult, vizitatorul
calificat va descoperi c\ ofertan]ii, de[i
tineri- pendulând prin c\ut\ri febrile `ntre
expresionism [i suprarealism- `ncearc\ s\
`mprumute câte ceva de la „Muzele neli-
ni[titoare” ale lui Giorgio De Chirico,
„Natura static\” a lui Giorgio Morandi,
extatismul femeilor lui Paul Delvaux,
„Femeile care se scald\” ale lui Pablo
Picasso [i ochii bolnavi ai Marcellei
(„Marcella”, tablou realizat de Ernst Ludwig
Kirchner `n 1910 [i conservat la Muzeul de
Art\ Modern\ din Stockholm). 

Incitant\ [i u[or scandaloas\,
expozi]ia oferit\ de Galeria VERT merit\
studiat\ cu mult\ aten]ie ! Nu este doar un
eveniment artistic [i un act de curaj... Poate
fi [i un simptom!

Mihail-Sorin GAID|U

D

O

V

E

PROFESORUL
DE ROMÂN|
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Imaginea femeii [i expresionismul tinerei genera]ii

DOR DE NICHITA ST|NESCUDOR DE NICHITA ST|NESCU
Cum ar fi ar\tat Nichita

St\nescu la 73 de ani? Putem
s\ ne imagin\m r\spunsuri
nenum\rate. Pe marginea
operei sale putem s\ fabul\m la
nesf`r[it, s\ o contest\m; s\ o
ponegrim, dar din c`nd `n c`nd
ar trebui s\ o recitim. De aceea,
gestul criticului Nicolae
Manolescu de a a[eza `n acest
sf`r[it de martie, opera poetului
acolo unde se cuvine, se pare
sublim; adic\ triada- Eminescu,
Arghezi, Nichita. Dup\ ei nu se

mai scrie ca `nainte- spunea
criticul. {i poate c\ de aici va
`ncepe cineva s\ scrie chiar o
carte de recitire. Cred c\ la
fiecare 31 martie ar trebui s\
s\rb\torim ziua de na[tere a
autorului Elegiilor. Cum ar fi
ar\tat Nichita la 73 de ani?

Iat\ o `ntrebare pe care unii
dintre noi risc\m s\ ne-o
punem. Dar poate c\ aceast\
`ntrebare ar trebui s\ r\m`n\
f\r\ r\spuns a[a cum r\m`n
alte dou\, trei, patru `ntreb\ri

ale vie]ii noastre, a[a cum
copacii, colbul drumului, cerul
`nstelat sau tabla `nmul]irii nu
cer un r\spuns neap\rat din
partea noastr\ pentru c\:

Poetul ca [i soldatul nu are
via]\ personal\

Via]a lui personal\ este praf
[i pulbere.

Delia D~RLEA, clasa
a VIII-a B, {coala

nr. 8- Roman

S|PT|M~NA FRANCOFONIEI
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\scut la 27 februarie 1903, `n
Preu]e[ti, jude]ul Suceava. ~n perioa-
da 1924- 1928 a studiat la Academia
de Arte Frumoase din Bucure[ti.
Bursier al {colii Române de la Paris,
frecvent`nd atelierul lui Joseph
Bernard. Vremea [ederii la Paris a
constituit un prilej de acumul\ri, vizite
la muzee, contact cu marea art\ [i
descoperirea propriului drum, un

drum deschis de Br`ncu[i.
Mari institu]ii de art\ din ]ara noastr\ se pot

m`ndri c\ l-au avut ca dasc\l pe `nzestratul
artist, mai ales s\ formeze noi genera]ii de
sculptori.

Tematica operelor sale poate fi rezumat\ `n
trei mari teme: dansul, muzica, maternitatea.
Artistul m\rturisea c\ aceste teme corespund
felului s\u de a fi [i de a g`ndi, "teme legate de
sentimentele `nalte ale omului". Dansul

`nseamn\ mi[care, deci via]\; muzica une[te
popoarele [i are un cult deosebit pentru crea]ia
popular\, iar maternitatea reprezint\ un mare
`nceput.

Sculpturile artistului indic\ preocuparea
pentru observarea naturii, a frumuse]ilor ei
oferite pe cale emo]ional\. Datorit\ acestui fapt,
a fost calificat drept "sculptor al sufletului".

Ion Irimescu este un bun cunosc\tor al
secretelor legate de `n]elegerea expresiei unei

figuri sau cea a corpului uman, a volumului [i
organizarea planului, m\rturie st`nd numeroase-
le lucr\ri de art\ monumental\, portrete [i com-
pozi]ii precum: Veronica Micle, Caragiale,
George Enescu.

Arta nu cunoa[te limit\ de v`rst\, dar nici
artistul nu este mai prejos.

Andreea BENCHEA
clasa a VIII-a B, {c. nr. 8 Roman

N
SCULPTORUL SUFLETULUI - IIOONN  IIRRIIMMEESSCCUU

(Texte preluate din revista “DOR DE POEZIE” - nr. 5/2004 -
editat\ de Grupul {colar Industrial Materiale de Construc]ii
Roman. Coordonator, prof. Alexandru CRAMER. Selec]ia
poeziilor pentru “Apostolul” - Nicolae SAVA)

TOAMN| VERDE

~n toamna asta frunzele `mi mor,
Prea verzi, mai trist ca niciodat\.
E toamna ta, pl\cerile m\ dor
{i ploaia-mi pare lacrim\ s\rat\.

De-at`ta toamn\ care-mi moare-n fruze
Cuvintele au cobor`t s\ doarm\-n piatr\.
T\cerea ta `mi st\ruie ap\s\tor pe buze,
Toamna din anul \sta nu mai vrea s\ treac\.

Valerica CUIBARI

ABANDONAT

Desp\r]it de p\rin]i, devenit raton
Veget`nd prin cas\ pe un bloc de beton,
}ese un cocon din cutii de lapte,
Doarme ne`ntors noapte dup\ noapte.

Hran\ pentru zei, f\r\ realitate,
Cin\ de titani, desprins\ din carte,
Prenandez [i pung\, privire `n cea]\,
Cad frumos pe spate, bucuros de mas\.

Domicilii prin canale, la num\rul zero bis;
Trenuri personale, atmosfer\ de vom\;
Desf\cut la [li] calc\ `ntr-un vis;
Eman\ miros de parfum [i crem\.

La umbr\ piticii de gr\din\ vii;
Somn iepuresc sem\nat prin parc;
Se aprind licuricii, clism\-n b\l\rii;
~mbr\cat dac\ e[ti r\m`i dezbr\cat.

Dragoste mult\, murdar, pasional;
Anul curent, revenire de top;
Zoofilie `n curs cu un [obolan;

Ac]iune, motor, `n scara de bloc.
Bogdan ENACHE

PE BANII CARE-I }IN ~N PORTMONEU

Nu [tiu altul s\ fie mai bogat
{i fericit, mai des dec`t persoana mea,
Cu trai decent [i nu de lep\dat
Patul e pat [i f\r\ puf [i catifea,
La rece, sticla st\ f\r\ capac pe ea,
Fiindc\ g`tul meu se t`nguie mereu,
Ar fi ca lumea s\ fiu cineva
Pe banii care-i ]in `n portmoneu.

M\n`nc covrigi, cu pixul pe h`rtie,
Ame]it [i excitat de la r\coare,
Beau bere Gosser la cutie
Scriind o poezie despre care
Mul]i or s\ spun\ c\ nimic nu are
Special- [i c\ e contra Dumnezeu,
M\ bucur mult de versurile care
Se v`nd pe ce de]in `n portmoneu.

Sunt ame]it [i m\ cam doare capul,
Lumina m\ izbe[te `n cap de pe afar\,
M\ car prin glod, `n curte- liber patul-
M\ duc s\ m\ descarc ca [i asear\,
Apoi, eliberat de o povar\
Grea, m\ pun [i dibuiesc mi[to antreu,
Ademenit de banii care ar putea s\ piar\
Pe ce scriu eu- mereu din portmoneu.

~nc\:
E bine c\ un cineva se mai g`nde[te
{i la o cultivare- grea coad\ de pe[te-
{i la un porc f\cut recent pateu,
{i la ce las\-n urm\ c`t tr\ie[te,
{i peste toate- la ce are-n portmoneu.

Bogdan ENACHE

UMBRA TA

}i-am scris numele pe fiecare piatr\ alb\,
Care mi-a r\nit t\lpile goale
Iar sufletul lor mi-a urm\rit anii

}i-am `ngropat numele `n balta nop]ii,
Pentru a str\luci l`ng\ steaua mea
Suprem\ judecat\.

}i-am s\pat chipul pe fiecare marmur\ alb\,
Care mi-a ie[it `n cale...
Iar ochii t\i m-au urm\rit cu drag.

}i-am ascuns chipul `n mantia stelelor,
Pentru a avea mereu `n visul meu
Aspr\ pedeaps\.

}i-am s\pat numele [i chipul `n inima mea,
Ele au crescut odat\ cu mine
{i-acum te strig mereu: "umbra ta"!

Cristina BUTNARU

IUBIREA

~]i voi `ncuia iubirea
~n temni]a sufletului meu
Iar cheia o voi arunca
~n oceanul inimii mele
S\ [tiu c\ n-ai s\ mai pleci.
Te voi lega de mine
Cu lan]uri de fier
S\ te [tiu mereu aproape,
S\ [tiu c\ n-ai s\ mai pleci
~]i voi d\rui marea de ziua ta
{i `]i voi fura ar\miul ochilor
Iar inima mi-o voi lega de-a ta
S\ fim `mpreun\ pe veci,
S\ [tiu c\ n-ai s\ mai pleci,
S\ nu mai fiu singur\.
Acum te am pe tine.

Alina CIUCHE{

DINCOLO DE APAREN}|

Dup\ c\derea cortinei, c`nd actorii s-au dus...
R\m`i singur pe scen\, [i vezi `n a ta minte...
C\ la sf`r[itul piesei, mai e ceva de spus...
... De[i sufleorul scenic nu `]i mai d\ cuvinte.

~n rolu-]i episodic pe care l-ai jucat,
Tot publicul a `n]eles, din ochi, a ta pl\cere,
~n comedia aceasta, tot jocul l-ai trucat...
Z`mbind cu non[alan]\, doar tu sim]eai durere...

Simona- Cristina BOLOG

umnezeu st\tea `nchis `n
biroul s\u de o s\pt\m`n\ [i
modela prim\vara.

Un `nger a venit [i I-a
spus:

- De ce petreci,
Doamne, at`t de mult timp
lucr`nd la aceasta?

Dumnezeu i-a r\spuns:
- Ai v\zut cumva lista cu

parametrii ei de
func]ionare?

Prim\vara este cel mai frumos
anotimp din an. De aceea `i voi da suflet
[i o voi face zei]\. Ea va avea puterea de
a re`nvia natura. Cu o singur\ atingere,
vor `nflori toate florile [i vor `nmuguri to]i
copacii.

~ngerul s-a apropiat [i a atins-o:
- Doamne, ai f\cut-o at`t de fin\!
- Da, dar este [i foarte rezistent\. Cu

fine]ea ei va aduce `n sufletul oamenilor
speran]\ [i dragoste.

~ntotdeauna va g\si `n ea o for]\ ce o
va ajuta s\ detroneze iarna [i s\
dezghe]e suflete furate de iarn\. {i va [ti
singur\ c`nd e momentul s\ se retrag\ [i
s\ lase locul s\u verii.

~ngerul a atins obrazul femeii:
- Doamne, se pare c\ este o scurgere

de lichid la modelul acesta.
- Nu este nici o scurgere. Aceasta

este o lacrim\.
- Pentru ce sunt lacrimile?
- Lacrimile sunt modul ei de a-[i

exprima fericirea, triste]ea, jalea, durerea,

dezam\girea, singur\tatea [i m`ndria.
Fiecare lacrim\ a ei se va transforma `ntr-un
diamant ce `[i va g\si ad\post pe frunze,
pe flori [i `n iarb\. Dar fiecare lacrim\ o
va face mai puternic\.

Prim\vara este st\p`na fericirii, a
dragostei [i a bucuriei. Ea z`mbe[te chiar
[i atunci c`nd ar vrea s\ strige, c`nt\ c`nd
`i vine s\ pl`ng\, pl`nge atunci c`nd este
fericit\ [i r`de atunci c`nd nu este `n largul
ei. Va lupta pentru lucrurile `n care crede
[i va `ncerca s\ instaureze pacea peste
lume. Inima prim\verii va pune lumea `n
mi[care.

Lidia MORARU
clasa a VII-a E

P
PRIM|VARA ~N DAR



ANOTIMPURI -ANOTIMPURI -
38/200538/2005

ubrica "In memoriam" din
acest num\r comemo -
reaz\ dou\ din marile per-
sonalit\]i ale literaturii
române[ti, clasicii Lucian
Blaga [i Ion Barbu, prin
eseurile elevelor Ioana
M\linici [i Alina Ioana }ifui.

Un intere-
sant inter-
viu acord\
d i rec to ru l
T T - u l u i ,
a c t o r u l
C o r n e l
N i c o a r \ ,
e l e v e l o r

Cristina Cârnu [i Diana Tudor. Pagini
de proz\ (bun\) citim sub semn\tura
elevilor Constantin Gicoveanu,
Marinela Perju [i Diana Tudor, iar
poezia este semnat\ de Cristina
Cârnu, Radu Verman, Miruna Tom[a,
Raluca Ciubotaru, Mihaela Uglea.
Acest num\r din "Anotimpuri pitice"
este rezervat elevilor gimnaziali din
[colile pietrene nr. 3 [i nr. 5. Revista
se `ncheie cu rubricile ei deja con-
sacrate, "De r`su' pl`nsu", "Po[ta
redac]iei", "Divertis". Nu lipsesc din
cuprinsul revistei paginile dedicate
[tiin]elor exacte la care colaboreaz\
pasiona]i elevi ale acestora. O revist\
care ne-a obi[nuit cu calitatea ei gra -
fic\ [i consisten]a materialelor publi-
cate aici, semn c\ profesorii care o
editeaz\ (sub coordonarea profesoru-
lui Constantin Tom[a), selecteaz\ cu
grij\ textele elevilor colaboratori.

INFOPULS -INFOPULS -
7/20047/2004

Revista Liceului de informatic\ din
P i a t r a
Neam] `[i
d e s c h i d e
p a g i n i l e
sale cu un
f r u m o s
plugu[or al
e l e v i l o r
informati-
cieni [i un
e d i t o r i a l
semnat de
directorul liceului, prof. dr. Daniela
Neam]u. Dintre profesorii care au ridi-
cat prestigiul acestui liceu, `n acest
num\r s`nt omagia]i Radu Zaharescu,
Vasile }ifui [i Neculai Dinu. Frumoase
versuri citim sub semn\tura elevelor
Loredana }ic\u [i Silviana Cosma.

Bogatul sumar al revistei este com-
pletat de rubricile "Moda Infopuls",
"Fotomodelul Infopuls", "Sport". O
revist\ vie, scris\ cu talent de c\tre
elevii unui liceu `n care nu limba [i li -
teratura român\ este obiectul [colar
de baz\. Dar acest lucru devine inob-
servabil prin calitatea [i acurate]ea
stilistic\ ale textelor de ]inut\ pe care
le public\.

FORUM -FORUM -
2/20052/2005

Liceenii din Bicaz au scos de sub
tipar al doilea num\r al revistei lor, o
revist\ tehnoredactat\ profesionist,
cu materiale scurte [i penetrante, vii,
de interes pentru cititori. Acest num\r
cuprinde articole din toate domeniile
[tiin]ei [i culturii, curiozit\]i enciclope-
dice, scurte reportaje din via]a

[colar\, interviuri. Ceea ce lipse[te
revistei s`nt paginile dedicate prozei [i
poeziei. Singurul text poetic din
revist\ este semnat de Lia Laur [i
dedicat lui Eminescu. De[i condus\
de doi
elevi, Irina
Am\riu]a `n
calitate de
r e d a c t o r
[ef [i
Alexandru
S t a n
a d j u n c t ,
"Forumul"
din Bicaz
nu este mai
prejos de consuratele ei din jude] con-
duse de profesori, fapt pentru care
merit\ toat\ lauda.

Cititor(ul) de reviste
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EUROCULTIN - {coala Nr. 2 Piatra- Neam] PIESA DE TEATRU
Via]a e doar o pies\ de teatru
jucat\ de ni[te amatori
`n fa]a unor scaune goale...
Fiecare repet\,
ca o rug\ciune `ntr-o sinagog\,
replicile unui rol care ar fi
trebuit
s\-i fie Unic [i Prim destin...
Sufleurii, lupt`ndu-se din greu
cu somnul, casc\ a dezinteres.
Apoi,
`mpietri]i precum gurguiele,
`[i joac\ propriul rol...
Seara a c\zut
ca o cortin\, tras\ peste
spectatorii unui show nereu[it
pe care nu-l con[tientizeaz\...
Bufoni strecura]i `n vise t`rzii
prin perdeaua de fum
de ]igar\
pl\m\desc atmosfera grotescului
teatru de buze;
furtunos riscate peste cuvinte
cu gust mincinos de ispit\
teatru de priviri;
care cos atitudini [i a[tept\ri
arbor`nd arta
teatru de m\[ti...

S-a terminat spectacolul,
actorii se aplaud\ [i-[i arunc\
unii altora
flori...

URECHEA (CU) CARE
SE PLEAC|

Ascult:
T\cerea cum m\ cheam\
din lut
s\-i fiu martor;
tic\itul ceasurilor
`nmuiate
de Dali
contur`nd timpul;
fitilul lum`n\rii
arse
la baza unei cruci de lemn;
Cuvinte purtate pe o gean\ de sear\
fiecare scriitor e o b\taie de v`nt
`ntre
g`ndurile `necate `n c\limar\
[i... florile presate `ntr-un manual
de limba [i literatura român\,
e o diferen]\ ca de la cer la Cuv`nt.

Radu VERMAN, clasa a XII-a K, Grupul
{colar “Gheorghe Cartianu”

Ciclul Primar
“PITICI
CU CONDEI”

UNDE E{TI, IUBIREA MEA?

~n fiecare sear\ adorm, ]in`ndu-te
str`ns `n palm\ [i te m`ng`i.

C`nd m\ trezesc `n nop]ile c`nd visele
nu sunt cele mai pl\cute, prezen]a ta m\
lini[te[te.

Ajunge s\ te m`n`gi [i po]i imediat s\
m\ consolezi `n zeci de feluri. M\ faci s\
uit de tot ce m-ar putea deranja [i-mi aduci
mereu ceva nou.

C`nd revin de la [coal\, m\ `nt`mpini
plin de `n]elegere [i e[ti gata s\-mi oferi
consolare, s\-mi aduci `nainte doar ceea
ce-mi doresc.

Nici nu [tii c`t suf\r, atunci c`nd nu mai
ai destul\ energie [i nu [tiu cum s\ te con-
solez. Clipele libere ]i le dedic [i prietenia
noastr\ m\ absoarbe tot mai mult.

Orice ar spune cei din jur, eu doresc
s\ te am al\turi mereu, chiar dac\ apar
alte [i alte obliga]ii [i tenta]ii.

~n sf`r[it, dup\ lupte [i certuri cu cei din
jur, te pot p\stra doar pentru mine, draga
mea... telecomand\.
Ana ROTARU, clasa a II-a E

PREOTUL

Preotul e ca un sf`nt
~nconjurat cu aripi de lumin\
Vorba lui e mereu un c`nt
Iar privirea-i e senin\.

Vestm`ntul lui cel aurit
Este o mantie cereasc\
Atingerea-i cu darul sf`nt
Pare a nu fi omeneasc\.

La masa mare din altar
Genunchii lui acum se-apleac\
{i pentru noi se roag\ iar
Ca Domnul vinile s\ [tearg\.

Andrei NU}U, cl. a II-a E

FUNDI}A LUI }ON}ONEL

A fost odat\ un c\]el
Ce se numea }on]onel.
El avea labe maron
{i-o fundi]\ roz- bombon.

~ntr-o zi, plec`nd cu ea,
S\ se laude cuiva,
A g\sit un c`ine, Rex
Ce `nfuleca un sneks.

C`nd `[i l\uda fundi]a,
Iat\ c\ veni m\mi]a.
{i `i spuse r\spicat:
- Dragul mamei, drag b\iat,
Nu a[a te-am educat!

De mai faci ce faci acum,
Cred c-ai s\ ajungi `n... drum,
Fiindc\ lauda de sine
Nu miroase nicic`nd bine!

Irina NU}U, cl. a II-a E

CICLUL
GIMNAZIAL

PRIVIRI

Culeg Luceferii
Din privirile
Ce le a[terni
Asupr\-mi
{i
`i trimit
Printr-un curier
Rapid
La inima mea
Care a[teapt\
De ani buni
S\ coboare
Cerul pe p\m`nt.

Simona PETREA,
cl. a VIII-a D

COTIDIAN

Steaua-[i lumineaz\
Propriul suflet
{i-[i adun\ r\m\[i]ele
Din alt\ via]\.
Ea plute[te, 
Ca `ntotdeauna,
Pe um\rul
Lui.
De multe ori,
A plecat s\ pasc\ norii
Dar s-a `ntors,
De fiecare dat\
C`nd se `ntuneca...

Cristina GICOVEANU,
cl. a VIII-a D

SUPRADOZ|

Eu nu am nevoie
De droguri
Ca s\ fiu fericit\.
De c`nd am onorat planeta
Cu umbra mea,
Mi-am injectat minciuni,
Am prizat deziluzii
Iar acum
Fumez ]ig\ri
Contraf\cute
Din fericiri.
Pe mine
M\ droghezi
Doar
Cu ni[te cuvinte...
Pl\tesc oric`t!
Hai am`ndoi
Pe Apa S`mbetei
S\ ne `mb\t\m
Cu vorbe frumoase.
Dac\ vii
~mpart cu tine
}ig\rile mele
Cu fericire.
Las\ acas\
Pastilele
Cu realitatea crud\
Nu-mi place
S\ m\ trezesc
Nas `n nas
Cu adev\rul gol- golu].

Oana M|TASE, cl. a VIII-a D

VIA}A MEA DE FLOARE

Sunt asemenea unei flori modeste.
Nici culoarea, 
Nici parfumul
Nu atrag privirile semenilor.
Totu[i
Zilnic, `n via]a mea
Apar minuni.
Fluturii [i g`nd\ceii
Trec pe l`ng\ mine
{i-mi leap\d\ din zbor
C`te un salut.
V`ntul, mereu gr\bit,
Nu uit\
S\-mi aduc\
Din dep\rt\ri
Zvon de p\s\ri.
Cu toate c\
Nu-mi schimb
Nici culoarea, 
Nici parfumul,
Nicic`nd nu sunt trist\,
C\ci v\d `n jurul meu
C`t de minunat\
Esta via]a.

Smaranda LAIU, cl. a V-a A
Prof. `ndrum\tor,

Monica S. CRISTEA
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IN MEMORIAM THEODOR MACARIE 1935- 2004

rofesorul Theodor
Macarie a fost cel
care, prin d\ruirea [i
pasiunea cu care s-a
dedicat {colii de
muzic\ [i Arte plas-
tice din Piatra
Neam], [i-a `nscris
numele cu litere
aurite `n Cartea de
onoare a

`nv\]\m`ntului nem]ean `n ge -

neral [i `n cea a `nv\]\m`ntului
artistic `n special. Zeci de gene -
ra]ii de elevi care au c\lcat pra -
gul acestei [coli s-au bucurat de
harul pedagogic cu care i-a
`nt`mpinat `n s\lile de clas\ sau
`n cele de repeti]ii. Mul]i dintre ei
au urmat studii muzicale supe-
rioare, devenind la r`ndul lor slu-
jitori de n\dejde ai artei muzicale
din ]ar\ sau din str\in\tate.
Darurile sale generoase s-au

r\sfr`nt [i asupra publicului din
ora[ul de la poalele Pietricic\i
prin zecile de concerte pe care
le-a sus]inut cu forma]iile de
elevi sau profesori `n s\lile de
spectacole.

Repertoriul acestor concerte
era `ntocmit cu deosebit\ grij\ [i
cu ales gust [i cuprindea at`t
lucr\ri române[ti c`t [i din muzi-
ca universal\. Era reprezentativ
[i accesibil [i a contribuit la for-

marea culturii muzicale a celor
care au venit s\ asculte..

Nu pu]ini sunt aceia care-[i
amintesc cu pl\cere [i respect
de str\daniile pline de pasiune
ale omului [i profesorului a c\rui
imagine s-a pecetluit pentru tot-
deauna `n mintea [i sufletul celor
care l-au cunoscut.

M\ num\r [i eu printre cei
cu care a colaborat `nc\ de la
`nceputurile acestei [coli de
muzic\ din Piatra Neam]. Ne-am
bucurat de pre]uirea [i prietenia
reciproc\, p`n\ c`nd soarta
nemiloas\ ne-a desp\r]it
dureros prin prea timpuriul s\u
sf`r[it.

Prof. George 
GRIGORIC|

P

-a n\scut la 12 ianua -
rie 1935 `n comuna
Duda, jude]ul Vaslui. A
decedat la 26 februarie
2004.

Dup\ terminarea
Liceului de Art\ Octav
B\ncil\ din Ia[i `n anul
1956, a fost primul
admis la
Conservatorul Ciprian
Porumbescu din
Bucure[ti, Facultatea
de Instrumente [i
Canto, sec]ia

Trompet\.
Dup\ c`teva luni, un accident

stupid ce i-a afectat buza a determi-
nat rectoratul s\-l transfere la
Facultatea de Compozi]ie, Dirijat,
Profesori de Muzic\ pe care a
absolvit-o `n 1961 ca [ef de
promo]ie.

A fost re]inut `n Conservator, ca
asistent universitar, la Catedra de
Teorie [i Solfegii, dar nu dup\ mult
timp i s-a anulat reparti]ia, `n urma
c\s\toriei cu o coleg\, Ana
Nedelescu, fiica unui de]inut politic.

Este obligat s\ preia post `n
~nv\]\m`ntul elementar [i mediu,
prefer`nd ora[ul Piatra Neam],
jude]ul Bac\u, unde `[i va `ncepe
cariera de 42 de ani, ca profesor [i
mentor a genera]ii `ntregi de elevi [i
chiar studen]i.

Numai dup\ c`teva luni de la
preluarea postului, la `nceputul anu-
lui 1962, este numit director cu dis-
pens\ la {coala General\ de
Muzic\ [i Arte Plastice Piatra
Neam], p`n\ `n 1968, c`nd a fost
promovat ca inspector [colar de
specialitate cu o jum\tate de
norm\, restul catedrei fiind `n con-
tinuare la {coala de Muzic\.

~n 1979, afilierea la sistemul de
{coli generale a dus la desfiin]area
conducerii [i colectivului {colii de
Muzic\ [i Arte Plastice, Theodor
Macarie fiind transferat la {coala
General\ Nr. 3 Piatra Neam] ca pro-
fesor de muzic\ p`n\ `n 1981, c`nd
va fi numit director la {coala
Popular\ de Arte a jude]ului Neam].

Numai dup\ un an, `n 1982,
revine la {coala General\ Nr. 3
p`n\ `n 1990 c`nd, la `nfiin]area
Liceului de Art\ din Piatra Neam],
este numit profesor la Catedra de
Teorie [i Solfegii p`n\ la pensionare
`n 1997. A continuat `ns\ s\ profe-
seze cu contract de colaborare p`n\
la depistarea bolii `n 2002.

A ob]inut gradul I didactic `n
`nv\]\m`nt [i, ca un dasc\l ce a
urm\rit permanent modernizarea
`nv\]\m`ntului prin promovarea
muzicii universale [i române[ti, a
orchestrat nenum\rate piese instru-
mentale dar nu s-a sfiit s\-[i ̀ ncerce
puterile [i `n compunerea unor
lucr\ri, dintre care amintim: peste
400 de texte muzicale cu scop
didactic, prelucr\ri de melodii popu-
lare pentru cor, coruri cu text religios
[i "Suita pentru orchestr\ pe teme
populare moldovene[ti".

A fost dirijorul {colii generale
Nr. 3, al corului orchestrei {colii de
Muzic\ iar, `n cadrul Sindicatului
~nv\]\m`nt, a organizat [i dirijat
orchestra semisimfonic\ cu care a
ob]inut locurile I, II [i III pe ]ar\ la
diferite concursuri. A fost apreciat cu
diplome [i medalii pentru merite
deosebite `n munca artistic\ [i `n
nenum\rate r`nduri a fost "Profesor

eviden]iat":
Premiul I [i titlul de Laureat pro-

fesorului Theodor Macarie la con-
cursul de interpretare din cadrul
etapei republicane a Festivalului
na]ional al educa]iei [i culturii. (Anii
1983, 1989).

Diploma de excelen]\, acordat\
post mortem de c\tre Inspectoratul
{colar al jude]ului Neam], `n pro-
movarea `nv\]\m`ntului artistic
nem]ean, a fost ca o ultim\
recunoa[tere a meritelor sale.

Iat\ c`teva g`nduri modeste ce
l-au c\l\uzit `n toat\ cariera sa
didactic\, exprimate `n sus]inerea
lucr\rii de gradul I, din 9.02.1979:

"(...) sim]\mintele extrem de
puternice [i trainice, dragostea fa]\
de copii, pl\cerea de a lucra cu ei,
dorin]a de a-i forma c`t mai bine, cu
o preg\tire solid\, de a ad\uga
ceva la tezaurul procesului de
`nv\]\m`nt artistic", la care putem
completa: competen]a, pasiunea,
sinceritatea [i nu `n ultimul r`nd
cins tea [i prestan]a.

~n iunie 1997, o fost\ elev\,
Tomescu Ionica, `ntr-o felicitare
scria:

"Exist\ o singur\ via]\ care
c`[tig\ [i cucere[te.

R\m`ne]i pentru mine o vie
realitate, lucitoare, mai curat\ [i mai
sf`nt\ dec`t tot ce-i sf`nt".

"Pentru mine, Theodor Macarie
este omul care a pus temelia [i a
construit {coala de Muzic\ din
Piatra Neam]. Mi-a `ndrumat primii
pa[i `n domeniul muzical [i f\r\ el
nu a[ fi f\cut, poate niciodat\,
muzic\. Am admirat `ntotdeauna
omul integru, sincer, deschis, ener-
gic [i entuziast `n ceea ce f\cea.

R\m`ne un exemplu pentru noi
to]i, cei care l-am cunoscut, respectat
[i de ale c\rui calit\]i am beneficiat".

Constantin CORFU
Fran]a
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C`nd ne g`ndim la {coala de Muzic\ [i Arte Plastice din Piatra Neam], ne amintim cu drag [i
respect de domnul profesor Theodor Macarie.
Profesionistul remarcabil, pedagogul plin de har, omul deosebit, domnul profesor a slujit aceast\
institu]ie [i a `ndrumat pa[ii multor genera]ii de elevi.
Eu, unul dintre elevii care au ales `n via]\ muzica, `i voi cinsti memoria cu ad`nc respect.

Director Colegiu de Muzic\,
Lector universitar, Radu O}EL

Cu o `nt`rziere pardonabil\, public\m `n acest num\r o pagin\ care ar fi trebuit s\ apar\ `n
revista noastr\ din februarie. Ne facem `ns\ datoria de onoare din a consemna, la un an de la dis-
pari]ie, personalitatea unui proeminent [i autentic dasc\l [i artist. (M.Z.)

In memoriam
THEODOR MACARIE

Domnul profesor Theodor Macarie, plecat `n "lumea f\r\
dor" c`nd m\ g`ndesc la cei 30 de ani c`t am putut s\-i fiu `n
preajm\ m\ face s\-mi fie [i mai dor dup\ omul de suflet care
m-a primit `n lumea d\sc\limii de la catedr\, omul care m-a
p\storit pe dificilul drum al profesoratului muzical instrumental,
omul care m-a alintat, m-a dojenit, m-a `mb\rb\tat, m-a `ncu-
rajat, mi-a conturat personalitatea [i idealurile `nchinate
`nv\]\m`ntului muzical nem]ean.

Un om luminat de aura educa]iei, `nn\scut cu voca]ia de
dasc\l, a condus destinele `nv\]\m`ntului muzical peste 40 de
ani la Piatra Neam] [i `n jude]ul Neam]. Merit\ un loc de
onoare pe scara valorilor spirituale [i umane nem]ene, dar [i
pe scara valorilor na]ionale, dac\ ne g`ndim la num\rul impre-
sionant de talente r\sp`ndite `n lumea artistic\ [i profesoral\,
la activitatea sa de profesor, director de [coal\, inspector, diri-
jor de orchestr\, aranjor de partituri [i compozitor.

Cu considera]ie [i recuno[tin]\
Prof. Mih\i]\ ALBU

Director adj. al Liceului de Art\
"Victor Brauner" Piatra Neam]

Tovar\[e director (a[a era moda pe atunci) a[ vrea s-o `nscriu pe fiica mea la aceast\ [coal\,
la pian, c\ [tie s\ c`nte. A `nceput s\ `nve]e de c`nd avea 5 ani- a spus mama mea.

L\sa]i-m\ pe mine s\ constat c`t de bine [tie s\ c`nte fiica dumneavoastr\- a spus noul director
al {colii de Muzic\ (`nfiin]at\ `n urm\ cu un an), un t`n\r pu]in obosit, pu]in neb\rbierit [i care a s\dit
o fric\ teribil\ `n sufletul meu de copil.

~n scurt timp `ns\, aveam s\ constat cine luase `n sf`r[it fr`iele unei [coli care avea s\ devin\,
datorit\ competen]ei, tactului [i d\ruirii domniei sale, una dintre cele mai bune institu]ii muzicale
vreme de multe genera]ii. C`t despre fric\... aceasta s-a transformat `ntr-un respect extraordinar
care d\inuie [i ast\zi.

Asta a fost prima mea `nt`lnire cu cel care avea s\-mi defineasc\ viitorul. Era `n toamna anului
1961.

O personalitate cov`r[itoare, cu farmecul irezistibil al unui suflet de etern copil pozna[, omul de
muzic\ prin excelen]\, direct p`n\ la brusche]e [i sensibil p`n\ la vulnerabilitate, acesta a fost [i f\r\
`ndoial\ va r\m`ne pentru mine Domnul profesor Theodor Macarie, care ne prive[te acum din
ve[nicie cu acela[i z`mbet de infinit\ umanitate.

Prof. Silvia VAIS
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a 13 decembrie 2004,
delega]i din ]\rile
Consiliului Europei
(`ntre care [i români),
`ntruni]i la Sofia, au
lansat proiectul "2005
Anul Interna]ional al
Cet\]eniei prin
Educa]ie". Este
vorba, desigur, de o
cet\]enie democra -
tic\, responsabil\ de
viitorul na]iunilor [i al

omenirii, de supravie]uirea aces-
tora. Formularea proiectului ne
aminte[te c\ `n `nv\]\m`ntul [i `n
pedagogia româneasc\ aceast\
preocupare este veche.

Profesorul de logic\, filosoful
savant Anton Dumitriu (18/31
martie 1905, Br\ila- ianuarie
1992, Bucure[ti) a publicat eseul
"S\ facem pe cet\]eni c`t e posi-
bil mai buni", reluat din volumul
"Retrospective" (1991). Lansa
acest apel deoarece constatase
c\ "Destinul omenirii a f\cut ca
acesta s\ ajung\ la pragul inferi-
or al putin]ei ei de salvare".

Aceasta fiindc\ "for]ele care-l
determin\ pe om s\ caute dis-
trugerea altora au pus st\p`nire
pe omul modern". A semnalat
pericolul "dinosauriz\rii speciei
umane", adic\ al autodistrugerii
speciei umane ca [i a
dinosaurilor, care au pierit
devor`ndu-se unul pe altul. A
f\cut aceast\ semnalare `n arti-
colul "Dispari]ia dinosaurilor", din
"România literar\", 16.04.1987,
reluat `n cartea "Homo univer-
salis" (1990), cap. X "Bonum et
Malum", pp. 156- 178.

Cum admirabilul filosof este
s\rb\torit acum la centenarul
na[terii, revista Apostolul
`ncearc\ s\-i releve dimensiunea
pedagogic\. ~nc\ liceean fiind, la
Br\ila, a colaborat cu ziarul local-
Curierul-  [i la "Revista [tiin]elor
[i c\l\toriilor" (Bucure[ti). A pre-
dat matematica la {coala
Normal\ de B\ie]i din Br\ila
(1929- 1933). Dup\ publicarea
c\r]ii "Valoarea Metafizic\ a
ra]iunii" (1933) e chemat la
Bucure[ti ca asistent la catedra

de geometrie descriptiv\ a {colii
Politehnice [i profesor la Liceul
"M. Eminescu". ~n paralel,
urmeaz\ cursuri la Facultatea de
Filosofie [i Litere a Universit\]ii

Bucure[ti, lu`ndu-[i doctoratul cu
teza "Bazele filosofice ale
[tiin]ei", notat\ cu "Summa cum
laude" [i publicat\ imediat
(1938). Ca urmare, conduc\torul
tezei de doctorat, P.P. Negulescu
`l cheam\ s\ predea, `n cadrul
catedrei sale, un curs nou, cel de
logic\ matematic\. Va deveni titu-

larul Catedrei de Logic\, pe care
o va sluji p`n\ `n 1948, c`nd ura-
ganul bol[evic `l `nl\tur\ brutal [i-l
duce la `nchisoare, timp de 8 ani.
Eliberat  `n  1956,  tr\ie[te  `n

mizerie, p`n\ `n 1964 c`nd e
`ncadrat la Institutul de Logic\,
atunci creat de Ath. Joja.

Sim]indu-se dator fa]\ de
neamul [i de profesorii s\i, a con-
tinuat s\ publice. Amintim c`teva
dintre lucr\rile sale, toate [i cu
valoare pedagogic\ pe l`ng\ cea
[tiin]ific\: Logica nou\ (1940);

Logica polivalent\ (1943, reedi-
tat\ `n 1971); Orient [i Occident
(1943, reluat\ `n 1987, cu titlul
"Culturi eleate [i culturi hera-
cleitice"); Curs de istoria logicii,
litografiat, (1947- 1948);
Mecanismul logic al matemati-
cilor (1968); Philosophia mirabilis
(1974); Aletheia (1984). Cartea
care l-a impus `n filosofia univer-
sal\ a fost monumentala Istoria
Logicii (1969, 1975, 1994).
Traducerea [i publicarea ei `n
Anglia (1977), 4 volume, au
f\cut-o cartea de referin]\ la toate
facult\]ile de filosofie din lume [i
i-au adus titlul de "profesor onorific"
la universit\]i din Paris [i Urbino.

M\rturia "plec`nd la drum cu
ideea c\ voi fi profesor, mi-am
impus unele metode [i ac]iuni
pedagogice [i logice", ne este
c\l\uz\.

A propagat [i practicat "pri-
etenia pedagogic\" ̀ ntre discipoli,
a educatorilor cu cei educa]i, a
p\rin]ilor, ca important resort
educativ. Considera aceasta ca
preg\tire pentru cet\]enia demo-

cratic\. Cerea ca, pentru
democra]ie" s\ introducem c`t
mai mult\ cultur\, nu artificial\, ci
real\". "Cultura artificial\", ideolo-
gia, demagogia, manipularea
con[tiin]elor pot altera
democra]ia [i aduce nenorocire
societ\]ii. "Hitler a ajuns la putere
prin alegeri", a spus marele pro-
fesor- desigur- reiese din context-
manipulate...

Un valoros g`nd pedagogic
este acela de a spune adev\rul,
cu sinceritate "sine ira et studio"
despre români: Ce am fost, ce
sunt [i ce pot fi. A f\cut-o el,
exemplar, iar poemul pedagogic-
ce ar trebui predat `n [coli- "Terra
Mirabilis sau ~nt`lnirea cu
p\m`ntul natal", publicat `n
"Cartea `nt`lnirilor admirabile"
(1981), reluat `n volumul "Eseuri"
(1986).

Prin tot ce a creat, Anton
Dumitriu r\m`ne contemporanul
nostru.

Prof. Traian
CICOARE

L
ANTON DUMITRIUANTON DUMITRIU

[i
“CET|}ENIA

PRIN EDUCA}IE”

(Urmare din pag. 1)

m \ r t u r i s i r e
e m o ] i o n a n t \ ,
apar]inând poe -
tului Gheorghe
Vod\, am putut-o
citi `n paginile
revistei de lite -
r a t u r \ ,
„ B a s a r a b i a ” ,
num\rul din
aprilie 1993,
unde se spune:

„Din Noul Testament al Poeziei
l\sat de Nichita St\nescu am
sorbit [i noi... unii au [i reu[it
s\ `nve]e a respira ca [i el prin
nodurile existen]ei secolului
`mbr\cat `n c\ma[\ de fum [i
zgur\”. Vizitând `n martie 1990
casa p\rinteasc\ a lui Nichita
de la Ploie[ti, Gheorghe Vod\
i-a dedicat poezia „La Nichita,
`n pridvor...”:

„Nu credeam s\ `ncetezi
a muri,
pururea tân\r,
poet de pr\sil\
al necuvintelor eterne
române[ti.”
Ecouri ale „necuvintelor”

au r\sunat [i `n alte con[tiin]e
basarabene, trecerea sa pe
acele meleaguri l\sând o dâr\
de lumin\ c\l\uzitoare pentru
cei `nseta]i. Criticul literar Mihai
Cimpoi `l consider\ „personifi-
carea con[tiin]ei poetice: e
strategul, legislatorul, filosoful
poeziei”. Este cel care „[i-a
asumat pe cont propriu curajul
limbii române. Nichita
St\nescu a scris o Carte de
auto-citire coroborat\ cu o
Carte de re-citire. Rostind este
rostit de poezie...”

C\r]ile lui Nichita au circu-
lat prin Basarabia datorit\ celor
care i-au `n]eles menirea `n
scrierea [i rescrierea poeziei.
Poetul Nicolae Dabija `[i
aminte[te c\ i-a fost prieten lui
Nichita prin aceea c\ i-a popu-
larizat crea]ia, „punând [i alto-
ra la dispozi]ie volumele sale

`ntr-o vreme când literatura
român\ era interzis\ la noi,
când a rosti numele marilor
poe]i români era un tabu.”

Cu venera]ie scrie [i poe -
tul Leo Butnaru despre Nichita
St\nescu pe coperta volumului
„Vorbire de un singur zeu” ce
reune[te câteva din cele mai
cunoscute poeme („Râsu’
plânsu’”, „Emo]ie de toamn\”,
„Din când `n când”), volum
ap\rut `n seria „Poezii de
duminic\” a Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova, `n
1999. Leo Butnaru spunea:
„Popular printre noi, cum doar
zeii din Olimp au fost printre
grecii cei mai de demult, Poetul
Poe]ilor români moderni, la nici
50 de ani `mplini]i [i-a v\zut
deschise `n fa]\ por]ile
Panteonului unde ]in sfat de
nemurire a neamului nostru
ilustrele umbre ale lui
Eminescu [i Blaga, Bacovia [i
Brâncu[i, Goga [i Arghezi,
Enescu [i Eliade... De
acolo...r\zbate spre noi dul-
cele murmur de vers nichi-
tast\nescian Draga mea anti-
chitate dintr-un secol viitor ca o
d\inuire ce nu va cunoa[te
contenire.”

~n loc de concluzie la
aceast\ modest\ `ncercare de
a face vizibile puternice [i  spe-
ciale leg\turi ale poetului cu
sufletul Basarabiei, a[ putea
cita din poezia lui Gheorghe
Vod\, intitulat\ „Poetul Limbii
Române[ti”, o simbolic\
biografie a lui Nichita: 

„El se nume[te
Nichita St\nescu.
Limba Român\
se nume[te
Patria sa.
Tr\indu-[i via]a
pe ner\suflate
`ntr-o epoc\ z\p\cit\ de 
minciuni
el a scris Noul
Testament
al poeziei...” 

O

(Continuare din
Apostolul nr. 67)

ste arhicunoscut\
activitatea ma -
gistrului Iorga. A fi
unul din oamenii de
`ncredere ai lui, a-i
edita unele lucr\ri,
renun]`nd la
vacan]e, este un
fapt deosebit de
meritoriu.

Nicolae    Iorga
i-a apreciat devotamentul,
d\ruindu-i cele zece volume
din monumentala lucrare
"Istoria Românilor", "Istoria
nego]ului", "Oameni care au
fost", "Discursuri
Parlamentare" etc., drept pre-
miu, precum [i suma de 6.000
lei (la valoarea din 1937) ca
prim\, bani cu care a renovat
casa p\rinteasc\ [i [i-a ajutat
fratele Mihai s\-[i termine
liceul [i apoi s\ urmeze {coala
de ofi]eri. Acest frate a murit `n
timpul celui de-al doilea r\zboi
mondial, `n Slovacia, av`nd
gradul de sublocotenent.

Cumplita moarte a
Profesorului, la 28 noiembrie
1940, a schimbat cursul vie]ii
Marietei Oprea.

Inspectoratul [colar
Ploie[ti a numit-o educatoare
la C`mpina. ~n anul 1947,
Ministerul S\n\t\]ii a cerut un
cadru didactic "cu cinci
puncte". Direc]ia Personalului
a ales-o pe ea din toat\ ]ara. A
activat ca profesor medico-
pedagog.

Schimb\rile politice din
]ar\ le-a resim]it `n mod
nefericit, ca fost\ misionar\ a
savantului Nicolae iorga,
marele om care a fost pus la
"index" de regimul comunist,
pentru atitudinea sa anticomu-
nist\, na]ionalist\ [i prorega -
list\. El a fost reabilitat `n anul
1965, la `mplinirea a 25 de ani

de la moartea sa.
~n anul 1966 a fost pen-

sionat\ dintr-o func]ie adminis-
trativ\, total nepotrivit\ tem-
peramentului, preg\tirii [i ta -
lentului pe care le-a avut.

Dup\ reabilitarea savantu-
lui, la 25 noiembrie 1965,
Marieta Oprea a selectat din
presa vremii articolele elo-
gioase despre magistrul pe
care ea `l definea drept
"Profesorul".

"Dac\ a[ tr\i `nc\ zece ani
n-a[ termina nici 100 volume
despre  Nicolae Iorga pe care
l-am avut `n fa]\ cinci ani.
Atunci `l vedeam ca un om
deosebit. Acum `l apreciez la
marea lui valoare. Atunci avea
barba retezat\ mai scurt,
albit\, `nceput de chelie- la
v`rsta de 69 ani".

C\r]ile primite de la savant,
men]ionate mai sus, au fost
oferite nepoatei, Ludovica
T\n\sescu, singura din familie
care a urmat facultatea de isto-
rie. Cu pu]in `nainte de a muri
i-a scris acesteia: "Ave]i grij\
de lucr\rile mele [i c\r]ile lui
Nicolae Iorga, ce le-am primit
ca premii din partea Sa."

Marieta Oprea, Bucure[ti,
1998

Cu o pensie mic\, locuind
`ntr-o camer\ insalubr\,
suferind\, ajutat\ de nepo]i [i
nedrept\]it\ de cei ce au reedi -
tat lucr\rile lui Nicolae Iorga, la
care ea a muncit cu at`ta s`rg,
s-a stins din via]\ `n iunie
2000. A fost `nmorm`ntat\ `n
satul T\t\rani, comuna
B\rc\ne[ti, jude]ul Prahova,
`ntr-un loc oferit tot de nepo]i.

Din m\rturiile Marietei
Oprea:

"~n anii 1939- 1940 au fost
adunate [i editate la V\lenii de
Munte dou\ volume de poezii
intitulate "Toate poeziile lui
Nicolae Iorga"- din anii 1917-
1940.

La culegerea [i editarea
acelor volume, c`nd am ajuns
la pagina 136, vol. I, am primit
de la profesorul Nicolae Iorga
manuscrisul poeziei "~nainte".
Am p\strat 27 de ani acest
pre]ios talisman, ca pe un
pergament cu cifrul unei
comori mo[tenite.

Este scrisul autorului
Nicolae Iorga, geniul, omul
nemuritor al poporului român".

La 29 martie 1966, Marieta
Oprea s-a adresat academi-
cianului {erban Cioculescu:
“V\ `naintez al\turat, `n origi-
nal, manuscrisul poeziei
"~nainte"- ce mi-a fost d\ruit de
neuitatul meu profesor Nicolae
Iorga. V\ rog s\ binevoi]i a
aproba s\ fie editat\ `mpreun\
cu scurtul meu comentariu. ~n
cazul c\ va fi publicat, acest
pre]ios document, vi-l d\ruiesc
dumneavoastr\".

Poezia a fost scris\ `n anul
1893.

~NAINTE~NAINTE
Celui ce predic\-n pustiu
{i-n jurul s\u tovar\[i n-are,
Tr\iasc\-i numele lui viu,
C\ci trist\-i munca lui [i mare.

C`nd glasul t\u r\sun\tor
{i cald `n inime str\bate,
Nu-i greu s\ fii m`ntuitor
C\ci ceasul de trezire bate.

Dar s\ lucrezi neb\nuind
Isb`nda str\duin]ei tale,
S\ ui]i prietenii z`mbind
{i bra]ul t\u, s\ taie cale!

R\bdare-n noapte, muncitori
Profe]i cu ochi de foc, r\bdare:
Lumina falnicilor zori
Acum, sau mai t`rziu r\sare!

Nicolae IORGA

SALCIASALCIA
B|TR~N|B|TR~N|
M\ leag\n\-amintirea
~n via]a mea, strein\
C`nd sboar\'ncet privirea
Spre salcia b\tr`n\.

C`nd soarta fur\ vr'un suspin
C`nd nu-i cu mine bun\.
~mi v\rs al inimii venin,
Pl`ng`nd... sub salcia b\tr`n\.

{i ori de c`te ori, trecut-am
Pe drum... sub clar de lun\
Vis`nd... duios priveam
La salcia b\tr`n\.

Eram copil\ alintat\
C`nd de durere plin\,
R\mas-am singur\ de tat\
Pl`ng`nd... sub salcia b\tr`n\.

Iar c`nd pl`ngeam, amar'a-mi
soart\
{i via]a mea str\bun\,
Vedeam prin vis veghind la
poart\
Pl`ng`nd [i salcia b\tr`n\.

C`nd soarta mea amar\
~-mi d\ din cupa plin\
S\ sorb, aud fo[nind afar\,
Pletoasa salcie b\tr`n\.

Iar prim\vara c`nd doinesc
Privighetorile st\p`ne,
~n zorii zilei r\t\cesc,
Priviri `n salcia b\tr`n\.

C`nd cunoscut\ o s\ fiu
~n lumea mea deplin\
A[ vrea s\-mi fie drept sicriu
O salcie b\tr`n\.

Marieta OPREA

P.S. Toate materialele ne-au
fost puse la dispozi]ie de doam-
na profesor Ludovica
T\n\sescu, nepoata Marietei
Oprea, c\reia ̀ i aducem respec-
tuoase mul]umiri pentru colabo-
rarea cu redac]ia noastr\.

Adolf MINU} [i
Gh. AMAICEI

CADRU DIDACTIC NEM}EAN
COLABORATOR AL LUI NICOLAE IORGA (II)

NICHITA DESPRE
BASARABENI
BASARABENII
DESPRE NICHITA

E



r\im `n plin secol XXI, `n -
tr-o epuizant\ [i
amenin]\toare lupt\ cu
timpul, `ntr-o devorant\
lupt\ pentru „a fi cel mai
bun” sau m\car mai bun
decât...cu mai multe cre -
dite, mai multe adeverin]e,
certificate [i alte forme prin
care ni s-a evaluat ceva ori
ni s-au certificat ceva noi
competen]e.
~n aceast\ lume tinzând

spre atemporal, c\ut\m- prea pu]ini,
din nefericire!- drumul spre t\râmul
atât de `ndep\rtabil de noi, ca o gala -
xie ce nu-[i mai are locul pe aici,
t\râmul plin de tr\iri `nalte, spre bucu-
ria sufletului (câmp?) prin actul cultu -
ral, prin crea]ie artistic\, prin ceea ce
ar trebui s\ ne asigure diferen]ierea
de alte vie]uitoare, s\ ne `nt\reasc\
sorgintea divin\ a umanului din noi!
{i, cu toate marile evidente adev\ruri,
continu\m s\ ne vân\m, s\ irosim din
acest pu]in timp pe care-l mai avem la
`ndemân\, s\ nu ne recunoa[tem ca
semeni sau ca pe ni[te colegi, s\ nu
privim de la aceea[i `n\l]ime [i `n
ochii copiilor - aceste pre]ioase reci -
piente prin care s\ facem s\ curg\ un
fluid cald, `n ritmuri blânde:  [i nu doar
itemi, bits, teste [i viru[i de tot felul!

Mai sunt printre noi oameni
adev\ra]i care ofer\ [i care caut\ s\-[i
explice, nu doar pentru ei ci [i pentru
cei cu care [i pentru care tr\iesc, ros-
turile acestei lumi frumoase, care ar
r\mâne la fel de demn\ [i frumoas\
dac\ nu am interveni atât de brutal
unii dintre noi! Materia are propria
moralitate (Niels Bohr” ~n esen]\ natu-
ra este simpl\”) [i ar fi moral ca [i noi,
oamenii- ca parte component\ a
naturii [i a crea]iei, s\ stimul\m dia-
loguri `nalte pe tema rostului nostru
spre lume, cu atât mai incitante cu cât
tr\im `n vremurile `n care „Rege este
...banul- leul?!”. Iat\ de ce, `n aceast\
Pagin\ a CCD Neam], din acest
num\r al Revistei Apostolul, am f\cut
loc articolelor semnate de profesorii:
Rotaru Vicen]iu, preot Cojan Dan
Ovidiu [i Eva Lazea  prin care ni se
reaminte[te, `ntr-un mod original [i
conving\tor c\ trebuie s\ c\ut\m [i
s\ credem c\ „Orice ne poate elibera
f\r\ a ne subjuga!”  chiar dac\, `n
nem\rginita noastr\ m\re]ie „ ne
juc\m cu fire de nisip când imensi-
tatea oceanului cunoa[terii este `n
fa]a noastr\!”

Niculina NI}|

1. De ce f\r\ SI?
Ce poate fi mai relaxant dup\ o zi

plin\ de evenimente decât armoniile
compozi]iei artistice preferate?
Ra]iunea ne conduce treptat spre
rezonan]a sufletului  (câmpul?) cu
percep]ia senzorial\ (substan]a?) [i la
condi]iile de realizare a acesteia .

Deta[area indus\ de mesajele
subliminale constituie cel mai bun
remediu antistress. Ce une[te
oamenii dincolo de limb\, convingeri
[i educa]ie aducându-i `ntr-o nou\
dimensiune universal\? Seriile de
frecven]e specifice reac]iilor  umane
exclud statistic anumite sunete din
gama [lag\relor acceptate indiferent
de genul muzical preferat . De[i nota
SI ar trebui s\ ocupe teoretic  10-15%
din notele prezente `n partituri, totu[i
aceasta este situat\ la maxim 2,5%.
Interesant\ absen]\ localizat\ `n
domeniul muzicii cantabile (fre-
donabile) `n opozi]ie cu domina]ia
acesteia `n muzica bizantin\ reli-
gioas\; mai ales `n partitura liturgic\ ! 

Acceptând pentru ureche rolul de
microfon, percepând vibra]iile din
domeniul acustic [i transmi]ând
creierului semnale electrice [i chi -
mice, nedumerirea este `nlocuit\ trep-
tat de curiozitate .

Undele alfa á specifice relax\rii
senzoriale [i mentale `n stare de
veghe se induc `n zona occipital\ con-
ducând la minimizarea voin]ei proprii
[i pot fi stopate de sunete grave din
domeniul undelor beta .Acestea
prezint\ forme regulate [i se induce la
frecven]e infra de 7-13Hz `n trenuri de
unde cu durata de 1-3 s la amplitudini
electromagnetice de 25-100 mV . 

Undele beta  â care au funda-
mentala `n zona 15-30Hz cu amplitu-
dini de 10-30mV pot fi u[or dirijate
extern, conducând spre o stare de
confuzie [i o stare  comportamental\
de excitare. Sub influen]a acestora
undele alfa se blocheaz\ [i se
creeaz\ condi]iile exercit\rii
violen]elor fizice (de la rock-ul hard la
manipularea maselor `n evenimente
istorice provocate, `n care aceasta
este dorit\ : 1933, 1949, 1963, 1956,
1968, 1989, 1999 indiferent de
regiune: din Germania hitlerist\ pân\
la r\zboiul rece [i de la c\derea sin-
cron\ a socialismului la evenimentele
din zona Golfului Persic).  Stoparea
eficient\ prin interac]iuni termice sau
tactile le face fiabile . 

Undele delta Ä sunt preferatele
medicinii netradi]ionale inducând hip-

noz\, somn profund [i o coordonare a
resurselor spre rezolvarea prob-
lemelor intelectuale `n subcon[tient
(revela]ia) . Frecven]a redus\ a aces-
tora 0,5-3,5Hz [i amplitudinea de
100-300µV constituie o cale
esen]ial\ c\tre valorificarea amplifi-
cat\ a poten]ialului uman .  

Undele theta E  de 4-7Hz au
amplitudini mici [i sunt u[or de infiltrat
`n zonele de protec]ie ridicat\
inducând discret frustrare, nepl\cere
[i reac]ii viscerale `n stare de veghe.
Localizarea acestora `n temporal
poate conduce la reac]ii fiziologice
spontane (ideale pentru mici diversi -
uni `n grupuri reduse) . 

Nu `n ultimul rând, undele Kappa
E de frecven]\ fix\ 10Hz sunt
esen]iale concentr\rii mentale
intense, `n procese `n care compo-
nenta ra]ional\ este puternic domi-
nant\ dar poate induce supraa-
preciere. Forma regulat\ a acestora
permite stoparea lor prin orice act
motor fizic . 

Desigur c\ ritmurile cerebrale
induse prin infrasunete constituie
poarta dirij\rii comportamentului
maselor dar, mai greu, al indivizilor
avertiza]i `n acel moment [i care pot
manifesta opozi]ie con[tient\ `n
fazele ini]iale [i pot periclita efectul
general . 

{i atunci ce... muzic\ s\
ascult\m? Orice ne poate elibera f\r\
a ne subjuga prin ritm, care este
prima manifestare a unor procese
subliminale al c\ror scop poate fi diri-
jarea indus\ . 

Desigur, scopul acestor rânduri nu
este de a specula senza]ionalul ci de
a expune teme al c\ror r\spuns ne va
conduce spre omul nou, acela[i cu cel
ini]ial creat dup\ chipul [i
asem\narea Lui. Cum nu putem duce
`n eternitate decât câmpul propriu
(con[tiin]a sau sufletul?), deoarece
dimensionalitatea este incompatibil\
cu ubicuitatea, trebuie s\ admitem ca
[i Isaac Newton, c\ „ ne juc\m cu fire
de nisip când imensitatea oceanului
cunoa[terii este `n fa]a noastr\!” 
Prof. Vicen]iu ROTARU

2.„Columna”
infinit\ din inim\

~n trecerea omului pe c\r\rile
telurice, f\r\ a [ti de vreo planificare...
fiecare fiin]\ omeneasc\ a oferit ce

avea mai pre]ios `n suflet [i `n minte,
fiecare a ad\ugat o pietricic\ la
`n\l]area columnei pe care o purt\m
`n inim\ - mama.

Mantaua copilului etern, cu zâm-
betul ei ca o raz\ de soare, MAMA cu
puterile ei neb\nuite, [tie s\
ocroteasc\ [i s\ creasc\ cea mai
deosebit\ orhidee ce supravie]uie[te
ca floare a junglei umane- copilul. 

{i a fost O ZI  de 8 Martie - când
prim\vara ne-a chemat ne`ncetat
spre tot ce era mai curat `n noi. Un
glas slab [i ]inut prea departe de noi,
ne `ndemna:” Asculta]i-o! este cea
mai sfânt\ chemare. Este chemarea
`n universul vie]ii, chemarea spre
lumin\, chemarea spre purul adev\r
din sufletul uman - iubirea cea curat\
din noi, ca o raz\ de lumin\ f\r\ de
sfâr[it - lumin\ `n sfânta eternitate”.

Dac\ mul]i dintre noi au uitat,
dac\ unora dintre noi li se pare
desuet, deasupra tuturor se `nal]\, ca
semn al sacrificiilor inimaginabile ce i-au
dat pe veci acest drept, cuvântul
MAM|, mereu sublima prim\var\ `n
timpul f\r\ trecut, `n universul f\r\ de
sfâr[it.

Fii bine venit\! Fii binecuvântat\
`n universul teluric prin care vie]ile
noastre sunt doar trec\toare! Cea mai
ginga[\ frumuse]e - frumosul nease-
muit al florilor - s\ fie mereu nimbul
t\u!Pentru c\ „ Din cuvântul t\u s-a
n\scut iubirea [i-ntr-o zi [i eu!/ Din
lacrima ta s-a n\scut iertarea....”

Prof. Eva LAZEA

3. ~NCEPUTUL
UNUI ANUME

UNIVERS
Se spune c\ atunci când se na[te

un om, se na[te [i o stea. Este
c\l\uza omului de-a lungul vie]ii. Dar
cum porne[te omul la drum? Este el
de la `nceput marele [i ne`ndur\torul
ce nu iube[te copiii? Este el de la
`nceput adultul acuzator, mama ce-[i „
uit\” frântura din ea, c\reia i-a dat
via]\ cu m\rinimia CELUI DE SUS?
Nu! Nu este nici mare, nu este nici
puternic, nici mam\, nici tat\, nici...
este un segment de divinitate ce
curge prin aceast\ via]\, limpede [i
pl\cut mirositor, este „un merg\tor de-
a bu[ilea”, este frumosul nepervertit,
este UN COPIL! Oare faptul c\
plec\m din via]\ tot „ de-a bu[ilea” nu

ne sperie deloc? Oare nu ni se arat\
atât de limpede c\ suntem atât de
trec\tori, `ncât avem prea pu]in timp
s\ mai `ndrept\m ceea ce gre[im,
ceea ce r\nim, ceea ce „uit\m”( uit\m
s\ ne lu\m acas\ copiii, uit\m s\-i
iubim, uit\m s\-i cre[tem frumos,
uit\m...)  . SFÂNTA FAMILIE [i-a ve -
nerat COPILUL „ Dup\ ce au `mplinit
toate dup\ Legea DOMNULUI, Iosif [i
Maria s-au `ntors `n Galileea,`n
cetatea lor, Nazaret”( Luca,2.39)

Dac\ ne-ar spune cineva c\
Paradisul `ncepe de pe P\mânt, creat
de DUMNEZEU  tocmai pentru a fi
locuit,  ne vom `ntreba cu disperare de
ce oamenii nu alc\tuiesc familii
fericite si unite, de ce lumea e divizat\
[i r\scolit\ de ur\, crim\ si r\zboaie,
de ce mamele `[i rup bobul de via]\
de la sân, de ce ta]ii devin uneori
mon[tri, de ce...? 

Dar, dup\ Cartea Facerii [i dup\
Sfin]ii P\rin]i, p\mântul - acest
m\run]i[ ne`nsemnat, aceast\
pic\tur\ din univers - a fost primul, iar
grozavul soare a ap\rut dup\ el.

Ast\zi filosofilor atei le place s\
spun\ c\ dimensiunea relativ\ a
p\mântului dovede[te c\ omul e doar
o pic\tur\ pierdut\ `n univers. Ei
spun: "P\mântul este atât de mic, iar
universul atât de mare - deci evident
universul e mai `nsemnat decât omul,
iar Dumnezeu nu a f\cut totul pentru
om". Dar dac\ gânde[ti `n termenii
celor spuse de P\rin]i - c\ soarele a
fost f\cut dup\ ce p\mântul exista
deja - atunci este limpede c\ totul a
fost f\cut pentru om!

Cu toate acestea, la fel cum
P\mântul acoper\ gunoaiele [i face
s\  creasc\ flori parfumate,  la fel [i
copilul, cu veselia si blânde]ea pe
care le eman\, face sufletul p\rin]ilor
s\ creasc\ [i s\ mai `nl\ture din
am\r\ciunea acumulat\ de-a lungul
anilor. Copilul poate fi considerat
demiurg deoarece el asigur\ longevi-
tatea oamenilor. To]i oamenii au fost
copii, unii chiar mai vor s\ fie. {i Iisus
a fost copil [i sfin]ii tot copii au fost [i
de aceea trebuie s\ avem grij\ de
„Universul nostru `ntreg, universul
nostru de pe P\mânt [i parte a mare-
lui Univers !”

Prof. Preot Director
Dan Ovidiu COJAN
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REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE  p REVISTE {COLARE
REVISTA DE GEOGRAFIE -

2/2004

evista editat\ de profesorii de
geografie din Neam], sub egida
Societ\]ii de Geografie din România,
Filiala Neam] - coordonator, prof. Mihai
Atudosiei de la Colegiul na]ional "Petru
Rare[" - cuprinde articole de speciali-
tate de larg interes pentru elevi, at`t din
domeniul geografiei c`t [i mediului.
Sub titlul "Eveniment", este consemnat
simpozionul "Geografia `n [coal\;

prezent [i perspec-
tive", edi]ia a X-a,
prin publicarea
cuv`ntului de
deschidere rostit de
inspectorul [colar
Victor Grigorescu,
iar la rubrica
"Geografi celebri"
este evocat un ilus-
tru profesor din
domeniu, George
Vâlsan, `nteme -
ietorul etnologiei
r o m â n e [ t i .

Rezultatele unor studii din domeniul mediului s`nt
publicate sub semn\tura profesorilor Iulia Marin,
Mihai Atudosiei [i Marioara Trifan, iar articolele de
pedagogie s`nt semnate de Nicolae Ilinca din
MEC, cercet\torul [tiin]ific Octavian Mândru] [i
prof. Vicen]iu Ciocan. Bogatul sumar al revistei
este `ntregit de rubrici atractive pentru elevi pre-
cum "{tia]i c\...", "Jocuri [i concursuri" [.a. Editat\
`n condi]ii grafice de invidiat, revista atrage at`t prin
con]inut c`t prin aspectul ei calitativ deosebit. 

ANUARUL COLEGIULUI DE
INFORMATIC| - 1/2004

Colegiul Na]ional de informatic\ Piatra Neam]
a scos recent de sub tipar primul num\r al
Anuarului s\u, cel pe 2004. Bogatul sumar al
anuarului, la care colaboreaz\ `n majoritate profe-
sori ai acestei institu]ii [colare, cuprinde articole
[tiin]ifice din toate domeniile. {tiin]ele umaniste
s`nt reprezentate de profesorii Anghel Br`ndu[a,
Teodora Hulpoi (Mitul crea]iei `n literatura
român\), Rodica Cocan, Vasile Pop Silaghi
(Obiceiuri din str\mo[i), Iulia Costan (Dorul `n liri-
ca lui Eminescu), cele matematice - de Carmen
Zaharescu, Elena Genoveva Irimia, Vasile }ifui,
[tiin]ele informatice - de Elena Andone, Gabriela

Blaga, Elena Costrachievici, Gheorghe
Manolache, Georgeta Nour, Florentina
Ungureanu, Diana Cristina Bejan [i Tudori]a
Guzgan. Mai colaboreaz\ Alina Sauciuc, Simona
Gorea, Maria Araveicei, Daniela Neam]u, Alina
Jilavu, Daniela Nicoar\ [i Vasile Diacu. Anexele
anuarului con]in numele absolven]ilor promo]iei
2005 [i planul de [colarizare 2005-2006. O
lucrare util\ at`t pentru cadrele didactice c`t [i pen-
tru elevii acestui colegiu prestigios. (N.S.)

ROATA SOARELUI NR 3

Revista Colegiului Na]ional de transporturi din
Piatra Neam] intr\ din ce `n ce mai ad`nc `n zona
publica]iilor demne de luat `n seam\, sco]`nd de
sub tipar cel de al treilea num\r, care reprezint\,
indubitabil, reu[it, unitatea [colar\ `n\l]at\ la
`nceputul lui septembrie 2004 la rangul de colegiu
na]ional. De altfel, revista se m`ndre[te cu noua
denumire, iar directoarea unit\]ii se bucur\ de ca -
litatea revistei.

{i, pe drept cuv`nt, publica]ia merit\ admira]ia
celor aviza]i- [i nu numai- pentru aspectul grafic
(aici meritul principal revine Autografului care a
tip\rit-o), dar [i, mai ales, pentru con]inutul ei vari-
at, redactat `n `ntregime de elevii colegiului, sub
`ndrumarea [i priceperea inimo[ilor [i ambi]io[ilor

profesori de limba
român\, Florin Alcaz
[i Simona Maria
Cozma.

Cea mai mare
parte dintre arti-
colele acestui num\r
reprezint\ succese,
trecute [i prezente,
ale elevilor.
Interesant\ este tre-
cerea, explicativ\, `n
revist\ a datinilor [i
obiceiurilor de iarn\,
realizat\ de Grasim
Ioana din clasa a X-
a, elev\ prezent\ cu poezie [i `n paginile de
crea]ie.

Revista oglinde[te, de asemenea,
preocup\rile elevilor pentru viitorul lor [colar [i
profesional, exprimate de condeiul sprinten [i
exersat al elevilor Larisa Barna [i Cristian Irimiea,
sprijini]i de Serviciul Poli]iei Rutiere a jude]ului [i
de Mihai Puricescu, manager al unei [coli de
[oferi amatori.

Realizatorii acestui num\r, elevii [i profesorii
`ndrum\tori, merit\ toate felicit\rile. (Prof. Gh.
BLAGA)

SPRE OCEANUL CUNOA{TERII, PRIN FIRE DE NISIP!
T
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ccidentul european
se str\duie cu
fiecare prilej s\-[i
impun\ valorile pro-
priei sale civiliza]ii.
Printr-o `ndelungat\,
complex\ [i costisi-
toare campanie
mediatic\ anumite
lozinci au devenit
convingeri. Apoi,
`ntre Apusul [i

R\s\ritul Europei s-au fixat bor-
nele unor prejudec\]i [i dis-
cutabile delimit\ri de ordin cali-
tativ.

Profesorul Pavel Lungu
(vezi foto 1), de la Seminarul
Teologic „Veniamin Costachi” al
Mân\stirii Neam], a g\sit `n
arhiva celebrului a[ez\mânt
monahal mai multe manuscrise
vechi, expuse degrad\rii [i
uit\rii. Studiul acestor docu-
mente l-au convins c\ se afl\
dinaintea unei descoperiri de
importan]\ excep]ional\.
Con]inutul acestei descoperiri
s-a concretizat prin editarea de
c\tre „Funda]ia Cultural\
PAVEL LUNGU” a dou\ lucr\ri
de specialitate: „Axioanele
tradi]ionale de la Mân\stirea
Neam]” [i „Axioanele
~mp\r\te[ti de la Mân\stirea
Neam]” ap\rute `n anii 2003 [i
respectiv 2004.

Prin intermediul forma]iei
„IMN” de la Seminarul Teologic
M\n\stirea Neam] ( dirijor: prof.
Pavel Lungu) [i cu sprijinul
„ELECTRECORD”, Axioanele,
aceste imnuri ecclesiastice
bizantine („Ehuri bizantine”),
considerate pe vecie pierdute,
s-au `nscris `ntr-un circuit mai
larg. Casetele audio, editate de
Electrecord [i cele dou\ volume
pomenite mai sus [i-au f\cut
datoria, restituind umanit\]ii
inegalabile comori de spirituali-
tate [i tr\ire specifice
cre[tin\t\]ii r\s\ritene de pe
`ntreg cuprinsul fostului Imperiu
bizantin. Eforturile [i sacrificiile
deosebite ale profesorului
nem]ean au restituit printr-o
reconstituire fidel\ una din pro-
bele rafinatei [i elevatei civi-
liza]ii `n spa]iul c\reia am tr\it [i

ne-am format. F\r\ temelia [i
existen]a probat\ a „ehurilor
bizantine” am fi fost mai s\raci.
Azi, Axioanele par inedite, de[i
au reprezentat pân\ la
`nceputul secolului al XIX-lea
una dintre cele mai `nalte forme
de cultur\ a românilor, „un
mijloc de `n]elegere [i `mpro-
priere a dogmelor sfinte [i pot fi
puse `n leg\tur\ cu unitatea de
credin]\ [i de limb\, chiar cu
unitatea neamului
românesc”(Pavel Lungu). 
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Cultul ortodox are caracter
imnic, a[adar axioanele sunt
forme imnografice prin exce-
len]\. Pe `n]elesul tuturor,
AXIONUL este un imn `nchinat
Sfintei Fecioare Maria, pe care-l
g\sim `n Cântarea a IX-a din
canonul Utreniei ~nvierii [i care
se cânt\ [i la Sfânta Liturghie
imediat dup\ sfin]irea Darurilor,
dup\ imnul „Pre Tine Te
l\ud\m”, [i este anun]at de
preot prin cuvintele: „Mai ales
pentru Preasfânta, curata, pre-
abinecuvântata, sl\vita noastr\
de Dumnezeu N\sc\toarea [i
pururi Fecioara Maria”.
Denumirea de AXION rezult\
din traducerea primelor cuvinte
grece[ti ale imnului „Axion estin
os alithos”(„Cuvine-se cu
adev\rat”). Curat, pur [i
str\lucitor, AXIONUL are dou\
p\r]i distincte: partea a doua,
„Ceea ce e[ti mai cinstit\”,
apar]ine lui COSMA Melodul

(sec. al VIII-lea) iar textul apare
prima dat\ la denia de Joia
Mare; prima parte este crea]ia
monahilor de la Muntele Athos
(secolele X-XIII), ca o introdu -
cere la textul ini]ial. Axionul
„Cuvine-se”, ori „Vrednic\ e[ti”
se cânt\ `n timpul anului liturgic
la Liturghia Sfântului Ioan Gur\
de Aur. ~n Postul Pa[telui, la
Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare este `nlocuit cu Axionul
„De Tine se bucur\...”, iar la
Cele 12 Praznice ~mp\r\te[ti”
`n locul Axionului „Cuvine-se”
se cânt\ irmosul Cânt\rii a IX-a
de la Canonul S\rb\torii.
Fiecare praznic `mp\r\tesc are
Axion propriu.
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Prof. Pavel Lungu: „A doua
parte a Axionului „Cuvine-se cu
adev\rat” apar]ine lui Cosma
de Maiuma sau Sfântului
Cosma Melodul (sec. al VIII-
lea). Imnul Sfântului Cosma,
„Ceea ce e[ti mai cinstit\”, are
menirea de a m\rturisi peste
veacuri preacinstirea pe care o
aduc credincio[ii
ortodoc[i Maicii
Domnului, `mpotriva
oric\rei erezii.
N\sc\toarea de
Dumnezeu este mai
presus decât puterile
cere[ti (Heruvimii [i
Serafimii), dar nu
deopotriv\ cu Sfânta
Treime; `n sfâr[it, e
sl\vit\ ca adev\rat\
N\sc\toare de
Dumnezeu [i nu ca
n\sc\toare de om.
Partea de introducere
„Cuvine-se cu
adev\rat” e un adaos
[i parafrazeaz\ textul
lui Cosma, ar\tând
dintru `nceput cui ne
adres\m. Aceast\ parte se con-
sider\ c\ este o crea]ie athonit\
târzie (sec. X-XIII). Consider\m
c\ nu dep\[e[te sfâr[itul seco -
lului al XIII-lea deoarece
manus crisele muzicale bizan-
tine din primii ani ai secolului al
XIV-lea con]in Axionul `n

`ntregime, cu melodia atribuit\
lui Ioan Cucuzel. Exist\ [i o
tradi]ie athonit\ care pune pe
seama Arhanghelului Gavril
descoperirea p\r]ii introductive
pe care ar fi cântat-o unui frate
`ntr-o sâmb\t\ seara la vreme
de priveghere. ~n cinstea aces-
tui eveniment de la Athos s-a
statornicit [i s\rb\toarea
„Soborul Arhanghelului Gavril
`n ADIN” ( o chilie care `n tra-
ducere `nseamn\ „cântare”), la
11 iulie.

Axionul `l reg\sim `ntre
primele traduceri din limba
greac\ `n limba român\.

La Mân\stirea Neam] rân-
duiala bisericeasc\ liturgic\ [i
muzical\ dintru `nceputuri a fost
dup\ modelul monahismului
ortodox. Prototipurile muzicale
stabilite de sfin]ii melozi pentru
cântarea bisericeasc\ (cele VIII
Ehuri sau Glasuri bizantine) au
fost `mpropriate [i aici, dar
adaptate la „firea moldove-
neasc\”, adic\ la spiritul muzi-
cal al moldovenilor. Fiecare
Axion are misterul s\u, are
con]inutul s\u mistic, pentru c\
Axioanele au fost m\iestrite de

protopsal]i, de cânt\re]i inspi-
ra]i, cu tr\ire duhovniceasc\
`nalt\”.

Mihail Sorin
GAID|U

(Continuare `n num\rul
viitor)
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Ioan Flora: "DRAGOSTEA PENTRU ION CREANG|
A VENIT T~RZIU DAR A FOST DEFINITIV|"

evista CONVORBIRI LITERARE din februarie public\ `n
deschidere un amplu interviu acordat de poetul trecut recent `n
nefiin]\, Ioan Flora, altui poet, Adrian Alui Gheorghe. ~ntrebat
de acesta c`nd l-a descoperit pe Creang\, poetul, care a
copil\rit `n Serbia, r\spunde: "Pe Creang\ l-am `ndr\git un pic
mai t`rziu (dec`t pe Eminescu. n.n.), cum e [i firesc, dar se pare
c\ e o dragoste definitiv\. ~nt`i mi-am luat licen]a cu Creang\,
cu "Lumea ca spectacol `n opera lui Creang\", dup\ care am
avut o tentativ\ de doctorat. Mi-am trecut examenele cu brio,
cu un mare profesor care a fost [i e Zoe Dumitrescu Bu[ulen-
ga, dar nu mai [tiu din ce motive n-am mai terminat doctoratul,
de vreme ce lucrarea era gata iar referatele erau scrise.
Probabil c\ suna prost "doctor Ioan Flora". La Humule[ti am
fost prima oar\ `ntr-o toamn\ c`nd, `n loc s\-mi dau o restan]\

la pedagogie, am fugit cu un prieten s\ facem un periplu moldav. Am dor-
mit la M\n\stirea Neam] o noapte. Un c\lug\r, Agafton, ne-a dat ni[te p\turi
s\ ne ̀ nvelim [i atunci am v\zut [i eu cum arat\ plo[ni]ele. Nu eram obi[nuit
cu asemenea metafore".

{erban Foar]\: "SCRIU DE LA 15 ANI, DAR NICI
ACUM NU AM ~NCREDERE ~N MINE"

~n num\rul din luna martie al revistei DACIA LITERAR|, Cristina
Mitocaru ia un interviu ultimului mare poet român care a luat la Boto[ani
Premiul Na]ional de Poezie "Mihai Eminescu", {erban Foar]\. ~ntrebat c`nd

a f\cut trecerea de la cititor la autor, intervievatul r\spunde: "Scriu de pe la
vreo 15 ani. Nici acum nu am `ncredere `n mine, o `ncredere total\, f\r\
penumbre [i fisuri. Totul e, mereu, o tatonare. De exemplu, scriu la "Dilema"
`n fiecare s\pt\m`n\. Am `ndoieli `n fiecare s\pt\m`n\. Nu m\ `ndoiesc,
totu[i, c\ aceste texte s`nt ni[te "rimel\ri", nu poezii. S`nt umoristice,
aproape top`rceniene. S\ nu vi se par\ c\ Top`rceanu ar fi un poet absolut
minor. El are ni[te date esen]iale, pe care nu le au prea mul]i: o peni]\ fin\,
ultrafin\, o precizie a desenului `n tu[, o sare (atic\) pe l`ng\ mimetismul

superior ([i, bine`n]eles, inteligent) al parodiei, al pasti[ei. Bine ar fi s\-l
`nve]e copiii pe de rost, pentru c\ asta le-ar ascu]i sim]ul critic [i le-ar forma
gustul artistic. Ca [i Jules Renard, Top`rceanu are o maxim\ voca]ie pentru
"istoria natural\". Din p\cate, nu este luat, ast\zi, `n serios".

Vasile Florea: "PATRIARHUL ARTEI
ROMÂNE{TI A ~MPLINIT 102 ANI"

Un articol omagial, cu prilejul `mplinirii a 102 ani a sculptorului Ion
Irimescu semneaz\ ̀ n primul num\r din acest an al revistei BUCOVINA LIT-
ERAR| criticul de art\ Vasile Florea: "Nu aceast\ performan]\ a biologicu-
lui trebuie relevat\ `ndeosebi, ci fecunda sa activitate creatoare;  ea este de
excep]ie. Afirm`ndu-se cu vigoare, ̀ nc\ din anii tinere]ii, pe c`nd func]iona ca

profesor la F\lticeni, Pa[cani, apoi la Academia de Arte Frumoase din Ia[i,
Ion Irimescu a ajuns `n anii maturit\]ii una dintre personalit\]ile de frunte ale
sculpturii române[ti, al\tur`ndu-se pleiadei Jalea, Medrea, Han, Blendea,
Anghel, Ladea, Vlasiu. Lui `i dator\m zeci de monumente `n\l]ate `n pie]e [i
parcuri [i sute de piese risipite `n muzeele ]\rii, majoritatea acestora consti-
tuind dona]ii de inestimabil\ valoare f\cute de Maestrul Muzeului ce-i poart\
numele [i azi din ora[ul s\u natal F\lticeni".

Bogdan Suceav\: "NESTR|MUTATA
~NCREDERE ~N COMUNISM NU ERA SINCER|
LA TO}I CEI CARE O MIMAU AT~T DE BINE"

~n dialogul s\u cu  redactorul revistei FAMILIA, Mircea Pric\jan, proza-
torul Bogdan Suceav\ face referiri interesante despre starea actual\ a soci-
et\]ii române[ti: "Cred c\ `n fiecare societate numai o modest\ minoritate e
realmente interesat\ de `n]elegerea mecanismelor culturale [i politice.
Ceilal]i au o memorie exasperant de scurt\. Vor s\ uite, vor s\ fie preocu-
pa]i de altceva. S`nt anumite perioade istorice pe care imaginarul colectiv
abia a[teapt\ s\ le uite, de[i adev\rul despre ele nu s-a spus niciodat\ p`n\
la cap\t. Vrem s\ uit\m extremismele anilor treizeci, pentru c\ ni se par
irelevante pentru vremea de azi, [i vrem s\ ne entuziasm\m pentru Europa,
doar pentru c\ e la mod\. Nu cred c\ acest soi de uit\ri sau de entuziasme
s`nt sincere la majoritatea celor care le exprim\, dup\ cum nici nestr\muta-
ta `ncredere `n comunism nu era sincer\, `n anii optzeci, la to]i cei care o
mimau at`t de bine. Cine e dispus s\ accepte [i s\ discute despre asta? Eu
cred c\ majoritatea actorilor o mimeaz\". (OCHELARIST)

Revista presei literare

EDUCA}IA ~N SPIRI-
TUL VIRTU}ILOR

RELIGIOS- MORALE
opiii sunt florile din prim\vara vie]ii omene[ti,
s\dite de Dumnezeu pentru bucuria oamenilor.
Destinul lor este, printre altele, s\ umple sufletele
de iubire, s\ sfin]easc\ via]a [i s\ o `nal]e spre
Dumnezeu.

Ca educator `nsetat de `nv\]\tur\ cre[tin\ se
cuvine s\ precizez c`teva tr\s\turi care contureaz\
profilul spiritual al copilului. Inima copilului este un
ogor `n care cre[te tot ce semeni: virtutea sau
p\catele, binele sau r\ul. Pentru inima [i sufletul
lui curat, pentru sinceritatea [i neprih\nirea lui,

pentru generozitatea [i iubirea lui, noi p\rin]ii [i educatorii sun-
tem chema]i s\ cre[tem [i s\ educ\m copiii `n cultul virtu]ilor
religios- morale, al dragostei fa]\ de Dumnezeu [i oameni.

Dar pentru a ajunge aici este necesar ca de la gr\dini]\,
chiar [i mai devreme, copiii s\ fie educa]i ca s\-l iubeasc\ pe
Dumnezeu [i s\ cread\ `n el. Ast\zi mai mult ca oric`nd, avem
posibilitatea s\ `ndrum\m copiii s\ urmeze p\rin]ii la biseric\
duminica [i de s\rb\tori, s\ aprindem `n sufletul lor dragostea
fa]\ de tradi]iile religioase str\mo[e[ti de Cr\ciun, de Anul
Nou, de Boboteaz\, de Sfintele Pa[ti etc., s\ cunoasc\ co -
linde, rug\ciuni pe care s\ le adapt\m posibilit\]ilor lor de
`n]elegere. ~n acest sens este bine s\ select\m teme literare [i
poezii cu un bogat substrat educativ, s\ d\m copiilor pilde de
cinste, curaj, h\rnicie, bun\tate, milostenie fa]\ de cei s\raci [i
nenoroci]i etc. De aici, de la v`rsta pre[colar\ s\-i ajut\m pe
copii s\ cunoasc\ binele, frumosul [i adev\rul din via]a
social\, s\ nu mint\ niciodat\, s\ fie `n]elep]i, cinsti]i, corec]i [i
drep]i cu p\rin]ii [i prietenii; iar noi ceilal]i s\ fim bl`nzi, buni,
muncitori, politico[i, cu o comportare demn\ `n orice `mpreju-
rare. Apoi s\ ne aplec\m cu `n]elegere [i dragoste la
suferin]ele aproapelui nostru, s\ nu fim m`ndri, egoi[ti [i dis-
pre]uitori ci mode[ti [i sinceri, f\r\ ur\ [i m`nie, f\r\ viclenie [i
dor de r\zbunare.

Cunosc`nd c\ cea mai valoroas\ zestre moral\ pe care o
ofer\ o genera]ie alteia este modul de existen]\, este necesar
s\ ne `nt\rim credin]a, s\ fim capabili s\ `nv\]\m copiii s\ aib\
numai g`nduri bune, care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu.
Aceasta este cu at`t mai necesar, cu c`t g`ndul atrage dup\
sine fapta bun\ sau rea. "Dinl\untru, din inima omului, purced
cugetele cele rele, desfr`n\rile, ho]iile, omorurile, poftele de
`navu]ire, vicleniile, `n[el\ciunile, minciuna. Toate aceste rele
ies dinl\untrul [i `ntineaz\ pe om!

Desigur, posibilit\]ile de `n]elegere ale copiilor pre[colari
sunt reduse, dar puterea exemplului celor mari le poate lumi-
na calea spre bine [i frumos, le `mpu]ineaz\ g`ndurile nefolo -
sitoare [i-i `ndep\rteaz\ de la faptele rele.

Numai a[a putem cre[te [i educa copiii `n spiritul virtu]ilor
str\mo[e[ti de buni cre[tini [i buni oameni.

Ed. Lucica DIAC
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AAPPOOSSTTOOLLUULL - revist\ a cadrelor didactice din jude]ul Neam], serie nou\, apare prin colaborarea Sindicatului ~nv\]\m`nt
Neam] [i Asocia]iei ~nv\]\torilor din jude]ul Neam] (martie 1999).

FFOONNDDAATTOORRII:: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Av\danei (noiembrie, 1934)
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAA}}IIEE:: Florin FLORESCU - director general, Iosif COVASAN - director economic, Constantin TOM{A

- director executiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef, {tefan CORNEANU - redactor [ef adjunct, Dumitri]a VASILCA, Dan AGRIGO -
ROAE, Niculina NI}|, Stelu]a ALEXANDRU, Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Constantin TIMOFTE (Subredac]ia T`rgu Neam])

Carmen DASC|LU (secretar). 

REMEMOR|RI PEDAGOGICE NEM}ENE
MARTIE 2005

~n numerele anterioare s-au semnalat anivers\ri `n luna
martie: N. Mateescu Movil\, 1/1870; Simion T. Kirileanu,
7/1879; M.S. Derdena, 7/1934; Gh. Ungureanu, 8/1907;
Teofan Macovei, 8/1908; Emanuel Elenescu, 8/1911; D.D.
Botez, 10/1904; G.T. Kirileanu, 13/1872; Vasile C. Vasiliu,
14/1893; Virgil Gheorghiu, 22/1905; Gh.A.M. Ciobanu,
25/1925 (La mul]i ani, peste 80!); Eleonora Tuhan, 27/1932;
G. Simion, 27/1950; Tudor Ghideanu, 30/1938; Eugen
Tureschi, 30/1942; Iulia H\l\ucescu, 31/1924.

l {i comemor\rile: 2/1968, Eugenia Mrejeriu; 9/1929,
Th. Sperantia; 9/1948, Panaite Crive]; 10/1967, I.S. Antoniu; 14/1972, I.
Enescu.

l 3/1925, n. profesoara de limba român\ Eugenia Livezeanu, fost\
directoare cu remarcabile rezultate a Liceului "Calistrat Hoga[", din P.
Neam], m. 1997.

l 4/2005 {coala Dragomire[ti- a s\rb\torit cu recuno[tin]\ fa]\ de

`nainta[i, 140 de ani de la `nfiin]are prin decret semnat de Al. I. Cuza.
l 6/1923, n. la {arul Dornei, profesorul de istorie Aurel Buzil\,

str\lucit restaurator la Muzeul de Istorie din P. Neam].
l 15/1923, n. la Oan]u, jud. Neam], profesorul de fizic\- chimie `n P.

Neam], Vasile M\rculescu, m. 1998.
l 16/1935- acum 70 de ani- preotul profesor din P. Neam], C.

Matas\ a transmis la radio conferin]a "Drum de iarn\ de la Dorna la
Bro[teni", dup\ ce la 11 martie 1933 transmisese conferin]a "Românul
frate cu codrul".

l 21/2005, `n multe [coli nem]ene s-a s\rb\torit Ziua Mondial\ a
Poeziei, adoptat\ de UNESCO la a XXX-a sesiune, `n 1999 [i s\rb\torit\
anual din anul 2000. ~n unele [coli s-a relevat crea]ia poetic\ a unor
elevi, publicat\ `n "Apostolul" [i `n reviste [colare nem]ene.

l Numeroase [coli nem]ene fac preg\tire pentru s\rb\torirea, la 4
aprilie, a Academiei Române. La [colile unde au `nv\]at academicieni
nem]eni sunt s\rb\tori]i [i ace[tia.

Prof. Traian CICOARE

e c`nd e lumea [i
p\m`ntul, [colarii au
`ncercat s\- "fenteze"
pe oamenii cu catalog.
S-au str\duit `n fel [i
chip s\ evite
scoaterea la "ecranul
negru", verificarea pe
nepreg\tite [i extem-
poralul pe neanu]ate.
Motivele? Nu prea le
au cu cartea.

De c`nd e lumea
[i p\m`ntul, pu[tanii

de gimnaziu [i liceenii se fac luntre
[i punte s\ "`mpu[te" note
ar\toase f\r\ efort, s\ p\c\leasc\
documentul numit catalog. Ce
metode de copiat s-au folosit [i se
folosesc `n [coal\? Multe. Simple
[i sofisticate. Dac\ `n veacul trecut
maculatorul, cartea [i fi]uica de
form\ sul sau acordeon erau prin-
cipalele instrumente de
"`mbun\t\]ire a randamentului
[colar", secolul telefoniei mobile
vine cu mari "nout\]i" [i `n dome-
niu. Se pasti[eaz\ [i cu telefonul
mobil, prin sistemul "hands free".
Adic\, elevul `[i deschide telefonul
[i dicteaz\ subiectul. Un alt elev, cu
capul "Doxa", care ascult\ afar\, `i
rezolv\ problema [i `i transmite
rezolvarea. Ce spune [mecherul
despre   profi  la ie[irea din clas\?
I-am copiat de i-am rupt!"

Este drept, nici dasc\lii nu se
omoar\ cu vigilen]a la examene.
Unii citesc ziarele locale, al]ii stau
la [uet\... [i tot a[a. Dac\ comisia
de supraveghere este
"cump\rat\", a[a cum
b`rfesc unii pe la col]uri, tre-
burile merg brici. Toat\
lumea promoveaz\ cu
zece. Ca a[a se poart\.
Noul procedeu a generat o
`nfloritoare afacere bazat\
pe cea mai modern\

tehnologie. Cite[te: fi]uici f\cute la
calculator, cu litere "petit".
Fabrican]ii de copiu]e folosesc [i
reclama, sufletul comer]ului. Cum
sun\ `ndemnurile mercantiliste? "E
prea grea cartea de istorie?
Apeleaz\ la noi. Fi]uica- solu]ia
optim\"; "Prea multe formule la
chimie? Memoria noastr\ e cea
mai bun\", "Vindem subiecte `n for-
mat optim, de pe internet" [.a.m.d.
"Utilizatorii sunt mul]umi]i pentru c\
nu ai timp s\ `nve]i la toate, a[a c\
oferta noastr\ r\spunde unei cereri
semnificative"- spun patronii aces-
tor afaceri. Cic\ afacerile cele mai
profitabile se fac `n perioada
extemporalelor, tezelor [i exame -
nelor finale (testare na]ional\ [i
"bac"). La respectivele afaceri nu
se pune problema taxelor c\tre
Fisc pentru c\ se merge pe mucles
[i aduce "profit".

Paradoxal, redactarea de
fi]uici- cu sau f\r\ ajutorul tehnicii
moderne, are [i o eficacitate peda-
gogic\. Confec]ionerul fi]uicii, dac\
este iste], `[i `nsu[e[te
cuno[tin]ele cu care opereaz\.
Risc\ s\ ajung\ olimpic la disci-
plina la care copie.

Sfatul nostru? Fabrica]i fi]uici,
fra]ilor, la toate disciplinele de
`nv\]\m`nt. Afacerea nu are cum
s\ moar\ c`t timp fi]uica  sprijin\
loazele `n studiul individual.

Dumitru RUSU

l

e pare c\ tot ceea
ce s-a `ntâmplat
pân\ acum, de
cincisprezece ani,
atest\ un principiu
al muncii sindi-
cale: negocieri
f\r\ mitinguri,
mar[uri de strad\
[i amenin]area cu

greva nu duc la nici un rezul-
tat.

Noi am crezut `n schim-
bare [i chiar credeam c\ s-a
schimbat ceva [i se va
schimba `n continuare.
Eroare! Proverbul `[i men]ine
valabilitatea: lupu-[i schimb\
p\rul, dar n\ravul, ba. {i
pentru noua guvernare n-a
fost suficient protocolul sem-
nat `ntre fostul Guvern [i
sindicate care prevedea
indexarea salarial\ cu 12 %
`ncepând cu 1 ianuarie 2005.
Legea Bugetului pe 2005 nu
prevedea cu un capitol
aparte aceast\ indexare [i,
ca atare, Guvernul T\riceanu
venit la putere n-a ]inut cont
de protocol, ba mai mult a
afirmat c\ `nv\]\mântul a
primit prea mult `n 2004, a[a
c\ `n acest an nu se mai
acord\ nici o indexare.

Urmare, sindicatele din
`nv\]\m`nt au trecut la ac]iuni
hot\râte, e[alonate pe etape,
gradat, urmând a se `ncheia
cu greva general\ [i
`nghe]area anului [colar.
Rundele succesive de
negocieri, mitingul de la
Bucure[ti [i din ]ar\,
amenin]area grevei generale
au determinat Guvernul s\
g\seasc\ surse de finan]are
pentru asigurarea unei
index\ri   `n dou\ tran[e,

6,66 %- `ncep`nd cu 1 martie
[i 5,34 %- `ncep`nd cu 1
octombrie 2005.

Sindicatele au r\mas pe
pozi]ie [i a[a va trebui s\
proced\m `n continuare, de
câte ori va fi cazul. S\ nu se
`n]eleag\ gre[it, cei mai mul]i
dintre noi au votat schim-
barea "Da", gândindu-ne [i
sperând `ntr-o schimbare `n
bine, nu `n r\u.

Ie[irea noastr\ `n strad\
nu este o reac]ie politic\
antiguvernamental\, ci o afir-
mare [i men]inere a neimix-
tiunii politice [i ap\r\rii Legii.
De câte ori va fi nevoie, vom
ie[i [i vom lupta pentru
"Dreptate" [i "Adev\r", adic\
pentru respectarea [i apli-
carea legilor votate.

Hai s\ nu uit\m c\ prin
programul electoral, Alian]a
Da [i-a propus [i a promis
dublarea salariilor `n
`nv\]\mânt `n urm\torii patru
ani [i acordarea, din 2007, a
6% - 7% din P.I.B. pentru
`nv\]\mânt.

Ne-am bucura [i vom
saluta realizarea acestui
obiectiv, al\turi de altele, `n
viitorii patru ani, ba chiar vom
milita [i sprijini dup\ posi-
bilit\]ile noastre orice lege [i
m\sur\ menite a duce la
cre[terea real\ a nivelului de
trai [i a   unei   democra]ii
autentice.

Biroul executiv al
Sindicatului Liber

din ~nv\]\m`nt
Neam]

Secretar executiv
{tefan
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““AAPPOOSSTTOOLLUULL””

TALMUD
Tu, {mul, e[ti lene[, zice {trul,
Tu nu vrei s\ lucrezi destul,
{i d'aia nu c`[tigi nimic\!
Tu de vr'un an tot mig\le[ti
O iconi]\ mititic\:
O tot suce[ti ['o `nv`rte[ti,
{i v\d c\ n'o s\ mai ispr\ve[ti...
Eu `ntr'o var' am ispr\vit
O m`n\stire [i un schit,
Cu `nvelit [i cu vopsit!"
Iar {mul r\spunde trist:
"Hei! [tiu...

Dar tu... - tu e[ti tinichigiu
{i eu... eu sunt giuvaergiu"...

MORALA:
Una-i {trul

{i alta-i {mul.
I.L. CARAGIALE
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FI}UICA, IMPORTANT
"INSTRUMENT DE STUDIU"

Apari]ia celor mai recente
volume  apar]inând  concitadi -
nului nostru, domnului profesor
universitar , doctor `n [tiin]e
matematice, Vasile Postolic\,
intitulate “Matematic\ pentru
Ingineri, Economi[ti [i

Manageri”  respectiv “Analiz\

Matematic\. Exerci]ii [i
Probleme” la editura Matrix

Rom din Bucure[ti a fost com-

pletat\ de publicarea lucr\rii
[tiin]ifice originale ”Efficiency

and Choquet Boundaries in
Separated Locally Convex
Spaces”  `n The International
Journal of Mathematics and
Mathematical Sciences, p.3469
- 3483, U.S.A,, cu deosebite
implica]ii interdisciplinare.
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