
dat\ ajuns\ `ntre
"oamenii mari",
responsabili, "cu
carte", aproape
de punctul de
mir\ al vie]ii, m\
uit uneori `napoi,
din nostalgia tem-
peramentului sau
pur [i simplu din
v`ltoarea circum-

stan]elor. M\ ag\] de o
amintire, de o epoc\, de o
biblio tec\ interioar\, de un etaj
a ceea ce sunt ast\zi. Uneori
m\ opresc [i a[ r\m`ne mereu
`n acel punct: sunt amintiri de
un galben luminos, de o
limpezime f\r\ pre], pe care le-a[
retr\i cu nesa], c\ci stau sub
semnul Soarelui.
{i cum altfel a[ putea s\ iden-
tific aceste epoci dec`t prin
oamenii pe care am avut
binecuv`ntata [ans\ s\-i
cunosc. Excep]ionali, ale[i,
unici.

Elena Florescu este pentru
mine una din acele figuri care
dau o aur\ singular\ copil\riei,
unor ani esen]iali. Un Dasc\l
din cei rari, un Om `n fa]a
c\ruia m\ a[ez din vreme `n
vreme, fie [i imaginar, fiindc\
am nevoie real\ de a-mi orga-
niza sertarele min]ii, confuziile
[i nedumeririle.

Doamna Florescu apar]ine
acelui "Acas\" nepre]uit, ima -
ginea ei sprint`nd pe drumul
spre [coal\ `mi transmite `nc\
foi]a de care aveam nevoie
copil fiind. Tonusul s\u ire-
pro[abil, verticalul caracterului,
elegan]a cu care `[i cunoa[te
elevii, intui]ia cu care ne "citea'
pe fiecare, tactul de a ne spriji-
ni ca pe ni[te r\saduri sunt
pentru mine un reper imnovibil.

O admir pentru forma
matematic\ de a transmite
limba român\, pentru sim]ul
s\u- prin excelen]\ latin-  de a
face `n]eleas\ gramatica, pen-

tru acurate]ea stilului de
dasc\l.

O admir pentru for]a inte-
rioar\ de a urma drumul drept,
de a nu se l\sa dobor`t\ de cir-
cumstan]e uneori suprarea -
liste: Elena Florescu e mereu
aceea[i `n fa]a clasei, `ntr-o
sear\ de iarn\ a lui '87, r\mas
f\r\ curent electric, sau `ntr-o
clas\ de elevi `n 2005, `n care
80 la sut\ dintre ei au r\mas
"orfani", cu mamele
departe, f\r\ reper afec-
tiv acas\. Figura ei
respir\ mereu echilibrul,
sigu ran]a, sentimentul
lucrului bine f\cut.
Dovad\ sunt acum
aceste decenii de
meserie l\sate `n urm\,
`n educa]ia fiec\ruia din-
tre elevii s\i.

O admir [i pentru
stilul s\u inimitabil de a
p\stra aparent distan]a,
c`nd de fapt se apropie

sensibil de fiecare elev,
cunoa[te istoria uman\ a
oric\rei promo]ii trecute prin
m`inile sale, simte pulsa]iile
umilului nostru cartier ca
nimeni altcineva, c\ci p\rin]ii
de ast\zi i-au fost la r`ndul lor
elevi, `n bun\ tradi]ie a
continui t\]ii.
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iptil, tiptil a trecut [i anul
[colar2004/2005. Nu f\r\
peripe]ii. M\ refer la rezultatele
cu bucluc de la test\rile
na]ionale [i bacalaureat. Dup\
15 ani de reform\ continu\,
[coala româneasc\ [i-a schim-
bat `nf\]i[area. S-a modit, [i-a
tras n\dragii europeni. Mai
clar? Au ap\rut manualele

alternative olecu]\ controversate [i cân-
tate. S-au ini]iat cursuri de formatori, de
ucenici, de corifei ai schimb\rii, de l\utari
competen]i `n organizarea unor specta-
cole dedicate politicienilor care tupei[ti
cum sunt,  ne spun c\ economia României
"duduie". C\ nu se simte „duduiala" `n
via]a cadrelor didactice, e alt\ gâsc\. 

Ce nout\]i  s-au mai introdus `n [coal\
româneasc\? S-au ini]iat programe fistichii

de atestare a cadrelor didactice, uitate
imediat. Pu[tanii de la liceu i-au notat pe
profesori pe internet. Evident la mi[to. S-au
propus noi criterii de notare la clasa a VIII-a,
un experiment extraordinar care a ...e[uat
rapid. Dasc\lii de prestigiu pretind c\
vocabula "reform\" a fost compromis\.
Argumentele lor? Zdrobitoare. Beton.

S\ ne oprim o ]âr\ la examenul de la
sfâr[itul perioadei gimnaziale. "Geniul"
reformatorilor `n aceast\ problem\ a fost
colosal. La `nceput, examenul de admitere
`n liceu a devenit "de capacitate", apoi
"teste na]ionale" de[i nu se deosebesc
decât prin denumire. Pentru la anu' `nc\
nu se [tie cum se va numi, dac\ va mai
exista acest examen. ~nscrierea
candida]ilor la liceu cu ajutorul calculatoru-
lui a generat mii de erori. Sistemul a pus
pe drumuri numero[i p\rin]i [i copii iar

domnii de la Serviciul Na]ional de
Evaluare [i Examinare se dau zmei. Sunt
foarte `ncânta]i. Exact ca românii care vor
cump\ra portofele pentru leii grei, cu 12
euroi bucata. Dac\ nu se termina anul
[colar ilu[trii reformatori din M.E.C, aveau
de gând s\ clasifice [colile cu stele, ca `n
sistemul hotelier actual. Bine c\ a venit
vacan]a mare!

Bâjbâielile penibile semnalate sumar
mai la deal m\ determin\ s\ afirm c\
oamenii de decizie ac]ioneaz\ mai mult
pentru deteriorarea nivelului instructiv-
educativ [i nu pentru optimizarea lui.
{coala româneasc\ r\mâne tot pe nisipuri
mi[c\toare. N\dragii europeni nu ni se
potrivesc, deocamdat\, `n schimb i]arii
Domnului Trandafir ne vin perfect. P\rerea
mea.

Dumitru RUSU

“Dac\ T\riceanu r\m`ne
VOM BOICOTA NOUL AN {COLAR!"

T
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ste posibil ca pro-
fesorii nem]eni s\
nu participe la
deschiderea ofi-
cial\ a noului an
[colar, 2005-
2006, dac\
G u v e r n u l
T\riceanu nu-[i va
da demisia `ntre

timp. "Ne vom ralia la
boicotarea noului an [colar,
numai `n condi]iile `n care va
r\m`ne la putere actuala
guvernare, cea condus\ de
premierul C\lin Popescu
T\riceanu. Dac\ acest guvern

va demisiona [i vom avea un
guvern interimar probabil c\
vom reanaliza situa]ia [i vom
lua o nou\ decizie `n func]ie de
evolu]ia evenimentelor", a pre-
cizat prof. Florin Florescu,
pre[edintele Filialei Neam] a
Federa]iei Sindicatului Liber
~nv\]\m`nt. 

Decizia sindicali[tilor
nem]eni a fost luat\ `n [edin]a
Biroului Executiv Jude]ean al
FSL~ Neam] din 18 iulie a.c.,
dup\ ce s\pt\m`na trecut\
birourile operative ale
Federa]iei Sindicatelor Libere
din ~nv\]\m`nt [i Federa]iei

Sindicatelor din ~nv\]\m`nt
"Spiru Haret", `ntrunite `n
[edin]\ extraordinar\ au
hot\r`t "neparticiparea la
deschiderea noului an [colar,
`n data de 12 septembrie
2005". 

~ntr-un comunicat de pres\
semnat de pre[edintele FSL~,
Aurel Cornea [i pre[edintele
FS~ "Spiru Haret", Gheorghe
Isvoranu, s`nt precizate
motivele ce au stat la baza
acestei decizii: "De[i [i-au
exprimat de nenum\rate ori
inten]ia ca `ntreaga societate
româneasc\ «s\ tr\iasc\

bine», d`nd dovad\ de cinism,
inabilitate [i iresponsabilitate
politic\, actualii guvernan]i au
avut grij\ ca, imediat dup\
c`[tigarea alegerilor, s\-[i
m\reasc\ substan]ial propriile
venituri prin majorarea salari-
ilor [i introducerea cotei unice
de impozitare, `n timp ce per-
sonalul didactic a fost singura
categorie social\ exclus\ de la
indexarea salariilor pentru anul
2005".
Angela TR|ISTARIU

Paula SOPINCEAN
(Continuare `n pag. 3)

E Interviu cu doamna profesor Lumini]a Georgeta
V`rlan - Inspector {colar General Adjunct al
Inspectoratului {colar al Jude]ului Neam]

V. - D-na Inspector General, a]i fost `n anul 2005
[efa BAC-ului din jude]ul Neam].

LL .. VV .. - Pre[edinta Comisiei Jude]ene de
Bacalaureat.

D.V. - Da]i-ne, v\ rog, câteva date clare [i dis-
tincte.

LL ..VV .. - Câteva date clare [i distincte `nseamn\
`n primul rând cifre, dar, gândesc, ele trebuie inter-
pretate calitativ. Am pornit “la drum” cu 4014 candi-
da]i, s-au prezentat 3986 [i au trecut “linia de

sosire” 3589. Procentul de promovabilitate la nivelul jude]ului a
dep\[it, dup\ contesta]ii, pragul de 90%, ceea ce reprezint\ un
procent onorant atât pentru elevi, cât [i pentru colegii care au
preg\tit candida]ii. Deocamdat\ a[ dori s\-i asigur pe to]i cei
care au fost implica]i `ntr-un fel sau altul `n organizarea,
desf\[urarea [i sus]inerea BAC-ului c\ [tiu, ca [i domniile lor,
ceea ce ne-a `nv\]at `n Lec]ia de chimie - William Faulkner:
adev\rul nu se confund\ `ntotdeauna cu dreptatea.

D.V. - Cât mai sunte]i dispus\ s\ sacrifica]i din via]a dum-
neavoastr\ personal\ `n favoarea vie]ii publice, a carierei
[colare [i politice (sunte]i, pentru cine nu [tie [i pre[edinta
Organiza]iei de Femei din Partidul Democrat). Nu-i un pre] prea
mare?

LL ..VV .. - R\spunsul e greu, fiindc\ nu doresc s\-l improvizez,
nu doresc s\ tri[ez, s\ „comit" teorii sau divaga]ii romantice.
Dac\ ar fi s\ m\ raportez la imediatul cotidian a[ r\spunde
limpede - da, pre]ul e prea mare. Pe de alt\ parte, recunosc c\
am momente de euforie `n care cred c\ acest „efort" poate fi
interpretat drept semnul onestit\]ii unui om care s-a „`nh\mat" [i
care `ncearc\ s\-[i dedice via]a nu neap\rat „amintirilor", cât
mai ales „proiectelor".

D.V. - Cu inten]ia m\rturisit\ de a umaniza un pic acest
interviu, care se petrece totu[i `n vacan]a de var\, v\ invit s\
accepta]i ca urm\toarele `ntreb\ri s\ fie selec]ii din celebrul
Chestionar Proust.

· Principalele tr\s\turi pe care le aprecia]i la un b\rbat?
LL ..VV .. - ~n primul rând „croiala" [i „c\lc\tura", felul `n care `[i

asum\ „semnele masculinit\]ii"; iar aceste semne s-ar traduce
`ntr-o scar\ de valori personal\ prin: sim]ul demnit\]ii, al anver-
gurii proprii, al onorabilit\]ii.

D.V. - Dar la o femeie?
LL ..VV .. - M\ bucur c\ opera]i aceast\ distinc]ie `ntre genuri;

m\ sperie acum moda „unisex" care `ncearc\ s\ ne „elimine"
`ntr-un anumit fel [i pe unii, [i pe al]ii. 

~n consecin]\, primul lucru pe care `l apreciez la o femeie e
for]a cu care poate tr\i `ntr-o simultaneitate uluitoare de gânduri
[i evident, ac]iuni.

D.V. - Ce pre]ui]i mai mult la prietenii dumneavoastr\?
LL ..VV .. - Ridurile de nesomn, loialitatea, puterea de a m\ jude-

ca onest.
D.V. -  Principalele defecte pe care le recunoa[te]i?
LL ..VV .. - Fumatul, modul neproductiv - pentru mine - de a

„pierde timpul".
D.V. -  ~ndeletnicirea preferat\?
LL ..VV .. -  Cititul.
D.V. -  Care sunt gre[elile ce v\ inspir\ cea mai mare indul-

gen]\?
LL ..VV .. - Cele comise din prea mare sfial\.
D.V. -  Care-i fericirea visat\?
LL ..VV .. - Armonia cu mine [i cu anturajul oamenilor „frumo[i".
D.V. -  Ca unei nepoate de preot ortodox, mi se pare firesc

s\ `nchei f\cându-v\ o urare cre[tin\: S\ fi]i iubit\ [i s\ v\ dea
Dumnezeu s\n\tate [i inim\ bun\!

LL ..VV .. - Doamne-ajut\!

A consemnat prof. Dumitri]a VASILCA
Liceul de Art\ „Victor Brauner" Piatra Neam]

D.
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e [oseaua E 85, la inter-
sec]ia drumurilor Roman -
Vaslui [i Roman - Piatra -
Neam], trec\torii sunt
atra[i de silueta zvelt\ a
unei biserici. Este biserica
cu hramurile Pogorârea Sf.
Duh [i Sf. Treime din satul
Horia, jude]ul Neam] (fos-
tul sat Elisabeta Doamna).
Construit\ `n 1894 [i
sfin]it\ `n 1896, aceast\

biseric\ este ctitoria lui PANAINTE
DONICI, inginer absolvent al {colii
Politehnice de drumuri [i poduri din
Paris, unde s-a aflat din anul 1849,
dup\ ce `nv\]ase la Academia
Mih\ilean\ din Ia[i. 

~nc\ de la re`nfiin]area Societ\]ii
Culturale Miron Costin (1990),
aceast\ organiza]ie non-guverna-
mental\ a inclus `ntre rememor\rile
oamenilor de seam\ din ]inutul
Romanului [i personalitatea lui
Panainte Donici. ~n anii 1994 - 1996,
la centenarele construirii [i sfin]irii bi -

sericii din Horia, `mpreun\ cu preotul
paroh,  P\tr\uceanu, societatea a
organizat o ampl\ manifestare.

La 3 iulie 2005, societatea
amintit\, `mpreun\ cu preo]ii bisericii,
a realizat rememorarea determinat\
de `mplinirea a 180 de ani de la
na[terea [i, respectiv, o sut\ de ani
de la moartea ctitorului Panainte
Donici. Cu ajutorul inginerului C.
Murariu, vechi membru al societ\]ii, a
fost realizat [i amplasat `n biseric\ un
panou ce va putea fi folosit ca ghid de
c\tre vizitatorii bisericii, care pot afla
toate demnit\]ile de]inute de P.
Donici: ministru al agriculturii,
comer]ului [i lucr\rilor publice (1859-
1862 [i `n timpul domniei lui Carol I),
comandant al primului batalion de
geniu (1859-1862) [.a.m.d. Urm\torul
rând ne prezint\ fotografiile realizate
de directorul Societ\]ii Culturale Miron
Costin, regretatul profesor Cedric
M\girescu, fotografii care `nf\]i[eaz\
imaginea mormântului ctitorului [i al
bunicului s\u, Dimitrie Dr\ghici, pre-

cum [i inscrip]iile funerare. Pe ultimul
rând al panoului sunt transpuse
fotografiile din Bucure[ti (realizate de
prof. univ.dr. Carmen Diaconescu,
originar\ din Roman) care `nf\]i[eaz\
Monumentul geniului - Leul [i statuia
lui Panainte Donici.

Profesoara Daniela M\t\saru,
vice-pre[edinte al societ\]ii amintite, a
prezentat perioada de dup\ 1870 a lui
Donici, când retras la mo[ia din
Giurgeni a bunicului s\u dup\ mam\,
a ctitorit biserica din Elisabeta
Doamna, iar `n 1896 a tip\rit
„Orologiul, adic\ Calendarul perpetuu
cu Pascalia ori Data Pascilor pe o
peroad\ de 532 de ani, adic\ pân\ `n
2416". La p. 699 a Orologiului se
men]ioneaz\: „Autorul acestei
Pascalii este D. Panainte Donici, {ef
Inginer [i fost ministru de lucr\ri pu -
blice, carele a zidit cu a sa cheltuial\
[i frumoasa biseric\ Sf. Treime din
comuna Elisabeta Doamna de lâng\
Roman, corectând Pascalia aceasta,
care s-a publicat [i `n prima edi]ie a

Orologiului Mare". Un exemplar cu
dedica]ie [i cu mul]umirile editurii se
afl\ `n biserica din Valea Ursului,
lâng\ zidurile c\reia se g\sesc
mormintele lui Panainte Donici [i
Dimitrie Dr\ghici, postelnicul. Iat\ [i
inscrip]iile de pe cele dou\ pietre
funerare: „Aici repauzeaz\ corpul
defunctului Panainte Donici,fost pro-
prietar al mo[iei Valea Ursului, fost
ministru al agriculturii, comer]ului [i
lucr\rilor publice - sub domnitorul
Carol I - mare donator al spitalului
Dr\ghici din Vaslui - fiu al lui Miron
Donici [i al Paraschivei Donici,
n\scut\ Dr\ghici - decedat la 13 iulie
anul 1905 - `n etate de 80 de ani". ~n
continuare, reproducem inscrip]ia de
pe mormântul lui Dimitrie Dr\ghici:
„Sub aceast\ piatr\ zace marele
postelnic Dimitrie Dr\ghici care a `nte-
meiat satele Giurgeni [i Valea
Ursului, pe a sa proprietate, zidind [i
biserica din acest sat - fost [i fonda-
torul spitalului Dr\ghici din Vaslui -
decedat la 24 martie 1864 - `n etate

de 84 de ani".
Despre ipostaza de

donator a lui Panainte
Donici a vorbit pre[edinta
Societ\]ii Culturale Miron
Costin, profesoara
Ecaterina M\girescu,

reproducând amintirile mamei sale,
Tina Giosanu, vecin\ `n satul Porce[ti
(azi Moldoveni) cu descenden]i din
familia Donici. ~nainte de a muri,
Panainte Donici a mai ajutat b\ne[te
pe numero[ii nepo]i [i str\nepo]i ai
s\i din satul `n care el s-a n\scut
acum 180 de ani.

Partea a doua a acestor remem-
or\ri s-a desf\[urat duminic\, 17 iulie
2005 la Valea Ursului, unul din cele
dou\ sate `nfiin]ate de marele postel-
nic DIMITRIE DR|GHICI. Societatea
Cultural\ Miron Costin este sprijinit\
acolo  de un fiu al acestui sat,
inginerul {tefan Michiu, [i so]ia aces-
tuia, profesoara Gabriela Michiu. Atât
pre[edinta cât [i vicepre[edinta soci-
et\]ii vor face comunic\ri
asem\n\toare cu cele din Horia,
insistând mai mult asupra vie]ii [i
reali z\rilor marelui postelnic Dimitrie
Dr\ghici (de la a c\rui na[tere se
`mplinesc 225 de ani) [i asupra con-
tinu\rii lor de c\tre nepotul s\u,
Panainte Donici. Cu acest prilej este
programat\ [i sfin]irea unei pl\ci
memoriale realizate cu sprijinul
autorit\]ilor locale.

Prof. Roxana CIU{TEA
Director al {colii cu clasel I-VIII

nr. 1 Roman

uv`ntul DOOM, titlul
acestui articol, este
o prescurtare a titlu-
lui unei lucr\ri de
referin]\, deosebit
de important\ pen-
tru to]i cei care s`nt
preocupa]i de
folosirea c`t mai
`ngrijit\, c`t mai
corect\ a limbii

române. DOOM2 este cea de a
doua edi]ie "integral revizuit\ [i
substan]ial ad\ugit\ a
D I C } I O N A R U L U I
ORTOGRAFIC, ORTOEPIC [i
MORFOLOGIC al LIMBII
ROMÂNE ap\rut `n 1982",
dup\ cum afl\m dintr-o "not\
asupra edi]iei". Tot de aici mai
afl\m c\ ideea relu\rii edi]iei
din 1982 apar]ine acad. Eugen
Simion, pre[edintele
Academiei Române, care sem-
neaz\ [i un "cuv`nt `nainte" `n
care `[i exprim\ credin]a c\
aceast\ lucrare "va fi utilizat\
de aici `nainte ca unic\ surs\
pentru aplicarea corect\ a
normelor academice `n dome-
niul ortografiei limbii române".
Trebuie s\ preciz\m c\
DOOM2 -ul apare sub egida
Academiei Române, ca lucrare
elaborat\, `n cadrul Institutului
de Lingvistic\ "Iorgu Iordan- Al.
Rosetti" din Bucure[ti, de c\tre

un colectiv de cercet\toare
coordonat de Ioana Vintil\-
R\dulescu [i "este destinat
tuturor celor care vor s\ se
exprime corect (adic\ `n con-
formitate cu normele lingvistice

[i literare actuale), `n scris [i
oral [i s\ contribuie la culti-
varea limbii române (la sem-
nalarea [i `ndreptarea
gre[elilor de limb\) sau s\ o
studieze sub aspectele
men]ionate `n titlu- elevii, stu-
den]ii, profesorii, autorii de
manuale, profesioni[tii din edi-
turi [i din presa scris\ [i audio-

vizual\, traduc\torii, speciali[ti
din diverse domenii etc."
O `ntrebare care se poate for-
mula `n mod firesc ar fi: ce
aduce nou DOOM2 -ul (Editura
Univers Enciclopedic, 2005)

fa]\ de DOOM1- ul (Editura
Academiei RSR, 1982)? Un
r\spuns complet la aceast\
`ntrebare ar necesita un spa]iu
de c`teva pagini de revist\ [i
nu [tim dac\ un r\spuns de
asemenea dimensiuni ar fi
foarte util chiar [i celor foarte
interesa]i. ~n cele ce urmeaz\,
aducem la cuno[tin]a celor care

`nc\ nu au aflat, existen]a `n
libr\rii a acestui instrument [i
adres\m un `ndemn: acest
dic]ionar s\ aib\ un loc perma-
nent pe masa de lucru a tutu ror
celor care au chiar [i cele mai
mici `ndoieli asupra corectitu-
dinii unei forme de plural, de
modul de pronun]are sau
ortografiere a unui cuv`nt [i, `n
acest sens, s\ d\m c`teva
exemple: coperte sau coper]i?
sau ambele forme? chipie sau
chipiuri? sau ambele forme?
chibrite sau chibrituri? (el)
a[eza sau a[az\? (el) copie
sau copiaz\? motto sau moto?
Consulta]i DOOM2-ul [i ve]i
afla forma/ formele corecte.
Trebuie s\ facem precizarea
c\ autoarele DOOM-ului 2 au
preluat `n cea mai mare parte
lexicul cuprins `n edi]ia din
1982, precum [i aspectele
referitoare la principalele infor-
ma]ii de ordin ortografic,

ortoepic [i morfologic, aduc`nd
[i o serie de nout\]i `n leg\tur\
cu unele modific\ri `n "nor-
marea unor cuvinte", f\c`nd
precizarea unor solu]ii pentru
adaptarea unor `mprumuturi
din alte limbi, majoritatea din
limba englez\ (cu precizarea
c\ includerea `n DOOM2 "nu
trebuie interpretat\ ca o reco-
mandare a tuturor acestora"),
[i multe altele, toate `n virtutea
unor principii cunoscute de
speciali[tii `n domeniu, ca
acela conform c\ruia "norma
lingvistic\ e conven]ional\ [i
modificabil\ `n timp", iar de
aici, precizarea c\ dic]ionarul
este o reflectare a tendin]elor
actuale din limba cult\,
revenindu-se la scrierea etimo-
logic\ acolo unde formele
recomandate `n edi]ia I nu s-au
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coala româneasc\ se confrunt\ cu noi probleme
generate de schimb\rile sociale [i politice din ulti-
ma perioad\. Ca o reac]ie la aceste schimb\ri se
constat\ o cre[tere a abandonului [colar, a absen-
teismului `n toate ciclurile de `nv\]\m`nt, a com-
portamentelor neadecvate, o cre[tere a  elevilor
afla]i `n conflict cu [coala [i cu tot ceea ce
`nseamn\ norme sociale- aspecte ce conduc la
imposibilitatea integr\rii `n lumea adev\rat\, o
lume a muncii, o lume a recompensei, o lume a

regulilor [i a vie]ii sociale.
Dac\ lu\m `n considerare prima perspectiv\- a ORDINII-

putem spune c\ cea mai reu[it\, cel mai remarcabil aspect al
societ\]ii este faptul c\ am dob`ndit abilitatea de a tr\i [i a munci
`mpreun\, ne-am format aceste abilit\]i care stau la baza soli-
darit\]ii sociale `n raport de preg\tirea fiec\ruia [i de aportul
adus la bunul mers al vie]ii sociale.

{coala româneasc\ trebuie s\ poat\ asigura [anse egale [i
reale de dezvoltare tuturor copiilor indiferent unde s-ar afla

ace[tia, trebuie s\ g\seasc\ acele solu]ii [i modalit\]i de
ac]iune care s\ poat\ s\ scoat\ `n eviden]\ poten]ialul tuturor
copiilor pentru a-i abilita cu acele cuno[tin]e, priceperi [i
deprinderi, s\ fie apt de a intra `n competi]ie pentru resurse cu
oricine, s\ devin\ cu adev\rat cet\]ean european. Dar pentru
aceasta trebuie ca recunoa[terea competen]elor dob`ndite `n
[coal\ s\ fie f\cut\ pe pia]a muncii care devine din ce `n ce mai
complex\ [i tinde s\ se globalizeze. E un motiv `n plus ca
[coala s\ fie sus]inut\- nu doar `n sens declarativ pentru ca
aceast\ institu]ie s\-[i poat\ juca cu profesionalism rolul de
arbitru `n formarea valorilor printr-o evaluare corect\ a copiilor
[i tinerilor.

~n concluzie- sistemul de `nv\]\m`nt, [coala româneasc\,
nu trebuie s\ mai fie "mama tuturor r\ni]ilor", cine nu `ncape `n
alt\ parte este bun pentru a preda copiilor. Corpul profesoral tre-
buie s\ devin\ un corp al elitelor. Cheia succesului devine omul,
formatorul, profesorul.

Director, Benone DAMIAN

{c. Special\ Roman

{

Semnal editorial

EDUCA}IA, ~NTRE ORDINE {I CONFLICT

DDOOUU||  RREEMMEEMMOORR||RRII  ~~NN  FFOOSSTTUULL  }}IINNUUTT  AALL  RROOMMAANNUULLUUII::

P

DOOM 2DOOM 2

Ioan CIURDEA
(Continuare `n pag 3)

PANAINTE DONICI {I DIMITRIE DR|GHICI



O LUN| DE FOC

Pag. 3APOSTOLUL

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

iulie 2005

RETROSPECTIVA ~NV|}|M~NTULUI NEM}EAN

(Urmare din pag. 2)

mpus, preciz`ndu-se formele
pentru unele cuvinte neadap-
tate total din punct de vedere
fonetic (v. cuvintele: detaliu,
probatoriu, profesor, chardon-
nay, charismatic).

Cei interesa]i s\ scrie [i s\
vorbeasc\ `n conformitate cu
normele recomandate de
DOOM2- ul vor descoperi [i

alte modific\ri ale normelor folosite p`n\
acum. Astfel, se recomand\ folosirea lui
"s" `n cuv`ntul "filosofie", dar se admite [i
varianta cu "z" (filozofie); se accept\
folosirea a c`te dou\ forme de plural pen-
tru cuvintele nivel (niveluri/ nivele),
c\p[un\ (c\p[uni/ c\p[une) [i, desigur,
c`te dou\ forme pentru genitiv- dativ:
nivelurilor/ nivelelor, respectiv c\p[unii/
c\p[unei; pentru verbul a continua, per-
soana I singular va avea forma (eu) con-

tinui [i nu (eu) continuu ca p`n\ acum.
Desigur, aceste exemple s`nt doar

c`teva din multele "nout\]i" pe care le
propun autoarele, unele bine- venite,
av`nd `n vedere folosirea lor de c\tre
majoritatea vorbitorilor, dar [i multe care,
s`ntem siguri, vor da na[tere unor contro-

verse (deja au ap\rut unele semnale `n
pres\) `ntre speciali[ti [i chiar nespe-
ciali[ti, ca `n cazul Hot\r`rii Academiei
Române nr. 51 din 1993, privind
`nlocuirea, `n majoritatea situa]iilor, a lui "`"
cu "â" `n interiorul cuvintelor [i substituirea
unor forme ale verbului a fi cu sunt, sun-
tem, sunte]i.

Pe l`ng\ dic]ionarul propriu-zis,
"Cuv`ntul- `nainte" [i "Not\ asupra edi]iei",
men]ionate deja mai sus, DOOM2-ul mai

con]ine: un "mic glosar de termeni lingvis-
tici", o list\ cu "Abrevieri", un tabel cu
"Semne [i conven]ii grafice", un altul cu
"Semne pentru indicarea pronun]\rii" [i un
consistent compartiment (aproape 80 de
pagini) ce prezint\, am\nun]it [i mai sis-
tematic dec`t edi]ia din 1982, "Principalele
norme ortografice, ortoepice [i morfolo -
gice ale limbii române", iar la sf`r[it, o
"Bibliografie selectiv\" cu peste treizeci de
repere, titluri din literatura de specialitate
`n limba român\ [i `n alte limbi.

Indiferent care vor fi reac]iile spe-
ciali[tilor [i ale nespeciali[tilor (c\ci `[i vor
da cu p\rerea [i ace[tia din urm\, chiar
dac\ nu-i solicit\ nimeni), afirm\m, f\r\
re]inere, c\ noua edi]ie a DOOM-ului,
a[teptat\ de aproape un sfert de veac,
este un instrument absolut necesar `n
p\strarea nealterat\ a unuia dintre cele
mai importante elemente care definesc
identitatea noastr\ etnic\- LIMBA
ROMÂN|.

r Dezam\gire
la testele na]ionale

\sf\]at\, `n ultimii ani, cu rezultate
dintre cele mai bune, care au situat
jude]ul pe locuri frunta[e, [coala
nem]ean\ a tr\it o mare decep]ie
dup\ `ncheierea testelor na]ionale
din 2005. ~n Neam], procentul de pro-
movabilitatea, `nainte de contesta]ii,
a fost de numai 63,57 la sut\.
Rezultatul nu ar fi trebuit s\ constitu-
ie o surpriz\, `n condi]iile `n care, la
simularea din prim\var\, promovas-
er\ examenul 62 la sut\ dintre candi-
da]i. Spre deosebire de 2004, `ns\,

procentul celor care au ob]inut minim 5 la testele
na]ionale a fost cu 23 la sut\ mai mic.

~n jude]ul Neam], cele mai bune rezultate s-au
`nregistrat `n centrele de evaluare de la Piatra
Neam], unde procentul de promovare a fost
`ntre 64,44 [i 70,42 la sut\. La polul opus se
situeaz\ Romanul, unde promovabilitatea a fost
de 52,92 la sut\, cu cinci procente mai slab\
dec`t la Bicaz. La Tg. Neam], procentul de pro-
movare a fost de 70 la sut\. 

"~ntr-un fel, acest procent de promovabilitate
reflect\ nivelul de preg\tire al absolven]ilor de
gimnaziu din jude] [i se apropie de cel de la
simu larea din prim\var\. Ne a[teptam, totu[i, s\
creasc\ mai mult, pentru c\ preg\tirea este mai
intens\ [i mai serioas\ `naintea examenelor, dar
nu s-a `nt`mplat a[a. Cred c\ va trebui luat\ o
decizie la nivel na]ional pentru c\ nu se vor com-
pleta toate clasele rezervate `nv\]\m`ntului
liceal. Num\rul locruilor este mult mai mare
dec`t cel al candida]ilor care au promovat testele
na]ionale", a declarat, la aflarea primelor rezul-
tate, prof. Maria Rusu, inspector [colar general
adjunct.

Dup\ rezolvarea contesta]iilor, `nc\ 150 de
candida]i au fost declara]i promova]i la testele
na]ionale. Chiar [i a[a, au r\mas foarte multe
locuri neocupate `n `nv\]\m`ntul liceal, care ar
putea fi transferate c\tre [colile de arte [i
meserii, pentru a fi cuprin[i [i elevii care nu au
trecut examenul. 

Surprizele nepl\cute ale testelor na]ionale
nu s-au `ncheiat, `ns\, odat\ cu afi[area rezul-
tatelor finale. Dintre cei 4164 de absolven]i care
au promovat examenul, numai 3764 s-au `nscris
la admiterea computerizat\, de[i aveau asigu-
rat\ intrarea la un liceu. Astfel, Neam]ul pierde
`nc\ zece clase de liceu, pe l`ng\ cele neocu-
pate din cauza promovabilit\]ii mici `nregistrate
la testele na]ionale.

~n total, la sf`r[itul primei etape a admiterii
computerizate, au r\mas neocupate 3000 de
locuri pentru clasa a IX-a, din care 673 la liceu.
Cele mai multe s`nt la Grupul {colar de
Materiale de Construc]ii Roman (163) [i Colegiul
Tehnic Danubiana (101). Spre deosebire de anii
preceden]i, au r\mas locuri p`n\ [i la licee de
prestigiu, cum ar fi Colegiul Na]ional "Roman
Vod\", unde mai pot fi admi[i doi elevi. 

Cele mai mari medii de admitere s-au `nre -
gistrat la Colegiul Na]ional Calistrat Hoga[. 

r Bacalaureat
f\r\ zece

Bacalaureatul, `n Neam], s-a `ncheiat f\r\
nici o medie de zece. Cea mai mare not\, `n
prima sesiune a anului 2005, a fost 9,98, `nre -
gistrat\ la Colegiul Na]ional "Petru Rare[". Spre
deosebire de testele na]ionale, procentul de pro-
movare la bacalaureat a fost de 90 la sut\. Cel
mai mare, 99, 67 la sut\, s-a `nregistrat la CN
"Petru Rare[", urmat de CN "Roman Vod\"-
99,26 la sut\, Colegiul Tehnic Gheorghe
Cartianu- 97,09 la sut\, CN {tefan cel Mare-
96,59 la sut\, CN Calistrat Hoga[- 95,95 la sut\,
Grupul {colar Economic- 95,2 la sut\, Colegiul
Na]ional de Informatic\- 93,80 la sut\ [i Gr. {c.
Materiale de Construc]ii Roman- 92, 58 la sut\.

Procente de promovabilitate sub media pe
jude] s-au ob]inut la Grupul "Vasile Sav" Roman,
Colegiul Danubiana, Colegiul Tehnic Ion
Creang\ Tg. Neam], Colegiul de Transporturi
Auto [i LPS Roman.

"Procentul de promovabilitate a fost mai
mare dec`t la simulare, poate [i pentru c\ am
purtat discu]ii serioase cu reprezentan]ii [colilor
care au avut cele mai slabe rezultate. Simularea
nu era, de altfel, relevant\, pentru c\ a fost
sus]inut\ la o singur\ prob\. Ceea ce ne bucur\
este c\ procentul de promovabilitate este destul
de bun, iar elevii liceelor de elit\ au confirmat
prin rezultate deosebite", a declarat prof.
Lumini]a V`rlan, pre[edintele comisiei jude]ene
pentru examenul de bacalaureat.

Dup\ solu]ionarea contesta]iilor, `nc\ 18
candida]i au fost declara]i promova]i. ~n total, din
cele 771 de contesta]ii depuse `n Neam], au fost
rezolvate `n favoarea elevilor 140, cele mai
multe de majorare a notelor. Procentul final de
promovabilitate, la prima sesiune, a fost de
90,04 la sut\, cu opt procente mai slab dec`t cel
`nregistrat `n 2004.

Altfel, bacalaureatul, `n Neam], a fost plin de
evenimente neprev\zute. Examenul a `nceput `n
mijlocul unui mic scandal `ntre sindicat [i
Guvern, iscat de mic[orarea sumelor de bani
pentru profesorii supraveghetori [i corectori.
Chiar dac\ au fost nemul]umi]i, dasc\lii s-au
prezentat la datorie, l\s`nd boicotarea bacalau-
reatului, cum amenin]aser\ sindicali[tii, `n grija
altora.

Examenul a `nceput luni, 27 iunie, cu proba
oral\ la limba [i literatura român\. Unii dintre
candida]i au avut o mare surpriz\ `n sala de
examinare descoperind profesori exigen]i [i
subiecte dificile, pentru c\ altceva le povestiser\
colegii mai mari. Diferen]a dintre bacalaureatul
din 2004 [i cel din 2005 s-a v\zut `nc\ de la
primele note, `ntre care 10 a fost o raritate.

Mai mul]i candida]i au sus]inut examenul pe
patul de spital, din cauza unor probleme de
s\n\tate. Unul dintre ei a fost operat de apen-
dicit\, iar o t`n\r\ a n\scut `n maternitatea de la
Bicaz, `n chiar prima zi a bacalaureatului. 

~n afara candida]ilor prin[i copiind [i elimi-
na]i, examenul a avut parte [i de un caz de furt,
`nregistrat la Colegiul de Transporturi Auto. Unul
dintre elevi a furat un telefon mobil, de pe masa

profesorului supraveghetor, dar a fost prins
`nainte de a disp\rea cu aparatul.

r Bacalaureat,
partea a doua

Cea de a doua sesiune a bacalaureatului se
va desf\[ura dup\ urm\torul program:

- 22- 23 august 2005- limba [i literatura
român\ (proba oral\);

- 24- 25 august- limba [i literatura modern\
(proba oral\);

- 26- 27 august- limba [i literatura matern\
(proba oral\);

- 9 august- limba [i literatura român\ (proba
scris\);

- 30 august- limba [i literatura matern\
(proba scris\);

- 31 august- proba obligatorie a profilului
(proba scris\);

- 1 septembrie- o prob\ la alegere din aria
curricular\ corespunz\toare specializ\rii (prob\
scris\ sau practic\);

-  septembrie- o prob\ la alegere din cele-
lalte arii curriculare (prob\ scris\ sau practic\);

- 5 septembrie- afi[area rezultatelor [i
depunerea contesta]iilor;

- 6-7 septembrie- rezolvarea contesta]iilor;
- 8 septembrie- afi[area rezultatelor finale.

r {coala nem]ean\
`n expozi]ie

Expo Didactica face parte din seria eveni-
mentelor importante ale [colii nem]ene din
aceast\ var\. Inedita manifestare a fost organi-
zat\ la ini]iativa Inspectoratului {colar [i s-a
bucurat de un mare succes. Pentru prima dat\,
[colile pietrene au avut posibilitatea s\-[i pre -
zinte realiz\rile [i proiectele de viitor. Fiecare
unitate, de la gr\dini]\ p`n\ la liceu, s-a prezen-
tat `n expozi]ie, g\zduit\ de Colegiul Na]ional
Petru Rare[, cu ceea ce a considerat reprezen-
tativ. ~n total, s-au amenajat 28 de standuri, pen-
tru tot at`tea unit\]i de `nv\]\m`nt.

"Sper\m ca acest t`rg s\ devin\ o tradi]ie,
un prilej de a ar\ta comunit\]ii locale c`t de cre-
ativi s`nt colegii no[tri, dar [i elevii. Vrem s\ fie
[i o modalitate de a promova [i r\spl\ti activi-
tatea acestora. Era timpul ca [coala s\ fie
cunoscut\ nu numai prin relatarea unor aspecte
negative", a declarat inspectorul [colar general,
prof. Dorina Drexler.

Organizatorii Expo Didactica au premiat
[colile performante ale ora[ului la sf`r[itul mani-
fest\rii. Laureatele anului 2005 au fost:

Gr\dini]e: I- Gr\dini]a cu program prelungit
"Raza Soarelui"; II- Gr\dini]a cu program pre-
lungit nr. 12; III- Gr\dini]a cu program prelungit
nr. 10.

{coli: I- {coala nr. 2 [i {coala nr. 10; II-
{coala Elena Cuza; III- {coala nr. 6 [i {coala
"Alexandru Ro[ca".

Licee: I- Colegiul Na]ional de Informatic\; II-
Colegiul Na]ional "Calistrat Hoga[" [i Colegiul

Tehnic Forestier; III- Colegiul Tehnic "Gheorghe
Cartianu".

r Examenul
profesorilor

Aproape 900 de dasc\li s-au `nscris la con-
cursul pentru ocuparea posturilor vacante `n
`nv\]\m`ntul preuniversitar din Neam]. ~n jude]ul
nostru, s-au constituit trei centre de examen, la
Grupul {colar Economic, Colegiul Na]ional
Calistrat Hoga[ [i Colegiul Na]ional Petru
Rare[. Pentru 180 de posturi titularizabile `n
`nv\]\m`ntul nem]ean, s-au `nscris 326 de can-
dida]i, al]i 536 concur`nd pentru deta[are sau
suplinire.

r Pe picior
de grev\

Dou\ din cele mai mari federa]ii sindicale ale
`nv\]\m`ntului, Federa]ia Sindicatelor Libere din
~nv\]\m`nt [i "Spiru Haret", au decis, la mijlocul
lunii iulie, s\ nu participe la deschiderea viitoru-
lui an [colar, care va avea loc pe 12 septembrie.
Hot\r`rea a fost luat\ `n semn de protest fa]\ de
blocarea salariilor bugetarilor. Prin aceast\
m\sur\ a Guvernului, cadrele didactice nu ar
mai beneficia de indexarea cu `nc\ [ase la sut\
a salariilor, stabilit\ pentru luna octombrie,
urm`nd ca majorarea s\ fie acordat\ de la 1 ia -
nuarie 2006.

Ini]ial, `nv\]\m`ntul fusese omis de pe lista
index\rilor din 2005. Urmare a protestelor sindi-
cali[tilor, Guvernul a revenit [i a acordat o
indexare a salariilor de la 1 martie.

r Cursuri de
vacan]e muzicale
l Liceul de Art\ Victor Brauner a g\zduit

cea de a [aptea edi]ie a Cursurilor Interna]ionale
de Var\, manifestare organizat\ `n colaborare
cu Funda]ia Friendship Ambassadors Romania.
Anul acesta, s-au desf\[urat cursuri pentru pian,
flaut, clarinet, viol\, corn [i pentru canto.
Cursan]ii s-au preg\tit sub `ndrumarea unor
muzicieni [i profesori cu experien]\ [i renume,
din ]ar\ [i de peste hotare, printre care pianistul
[i compozitorul Iulian Arcadi Trofin, prof. Elena
Botez, lector univ.drd. Doru Albu sau Sanda
Cr\ciun Popa, membr\ a Filarmonicii George
Enescu din Bucure[ti.

Cursurile de var\ au urmat tradi]ionalelor
Vacan]e Muzicale de la Piatra Neam], ajunse, `n
2005, la edi]ia a 34-a. 

Mihaela DR|GOI

i

R

(Urmare din pag. 1)

unt detalii care mi-au r\mas vii [i pe care acum, cu
distan]a maturit\]ii, le retr\iesc cu emo]ie auten-
tic\: vocea ei at`t de vie, mereu sprinten\, bujorii
din obrajii s\i `n ziua c`nd aveam "lec]ie deschis\",
sau dezmierdarea discret\ din clasa a cincea,
c`nd am auzit-o zic`ndu-i unui coleg "b\die"...

Elena Florescu reprezint\ o parte sufleteasc\
din universul meu de acas\, pe care nu l-a[
schimba cu nimic pe lumea asta, c\ci valoarea
uman\ a acelei epoci [i a acelui loc nu are pre].

V\ doresc, stimat\ Doamn\ Profesoar\, ca
anii urm\tori s\ v\ aduc\ `nt`lniri rodnice [i bucurii multe, s\
p\stra]i intacte dinamismul [i luciditatea, "deform\ri profesion-
ale" care v\ men]in incredibil de t`n\r\, `n timp ce parc\ doar
noi `mb\tr`nim.

Barcelona, 16 iunie 2005

DOAMNEI PROFESOARE,
CU DRAGOSTE

DOOM 2 S
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"Deasupra marelui Cioran, s\ fim
drep]i, plutesc c`teva nume, mari [i
ele: Kierkegaard, Shopenhauer,
Nietzsche. Mai cu seam\ Nietzsche.
Cum i-am putea recunoa[te originali-
tatea, cum am putea-o sus]ine? Ar fi
oare util\ o asemenea opera]ie?" - se
`ntreab\ Gheorghe Grigurcu `n
ROMÂNIA  LITERAR| nr. 27. ~n
acela[i num\r de revist\, criticul lite -
rar Ion Simu] `[i pune alt\ `ntrebare:

"Exist\ o critic\ regional\?"; 
& ~ntr-un interviu din OBSERVATOR

CULTURAL nr. 276 Mona Musc\ vorbe[te
despre o strategie cultural\ na]ional\: "Vom face
aceast\ strategie na]ional\ `mpreun\ cu
Institutul Cultural Român. Mergem mai `nt`i s\
discut\m cu cei care au putere de decizie, pen-
tru c\ `nseamn\ [i finan]are. Dup\ aceea vom
`ncepe mai multe dezbateri publice". Ministerul
organizeaz\ un simpozion "Cultura [i integrarea
european\" la Sinaia `n septembrie.

& Sub titlul "Dragoste cu bilioteca", criti -
cul literar Cristian Livescu scrie `n ultimul num\r,

cel din iunie, al revistei CONVORBIRI LITE -
RARE, un amplu eseu despre poezia lui Nicolae
Sava, `ncep`nd de la debutul acestuia din 1983
p`n\ la cartea recent ap\rut\. La rubrica
"Manuscris" din revista BUCOVINA LITERAR|
nr. 6, acela[i autor public\ poezia "Doina" `n fac-
simil.

& ~n revista STEAUA nr. 5, sub titlul "Nici
un ban pentru filosofi", criticul literar Al.
Cistelecan comenteaz\ teza lui Richard Rorty,
potrivit c\reia rolul social al filosofiei este mult
diminuat `n vremurile noastre. Autorul propune
solu]ia, ironic\ desigur, a scoaterii filosofilor de
pe statele de plat\, pentru ca independen]a lor
intelectual\ s\-i fereasc\ de orice ideologizare.

& ~ntr-un interviu din revista OBSERVA-
TOR CULTURAL nr. 276, criticul literar Mircea
Martin afirm\: "Nu exist\ la noi o comunitate
inte lectual\. Vom face un pas `nainte atunci c`nd
vom accepta ideea c\ reputa]ia personal\ se

face printr-o activitate care dep\[e[te interesele
personale. Problema grav\ la noi este c\ nu am
reu[it - pentru c\ nici n-am `ncercat - s\ con-
struim o comunitate intelectual\.

& Jurnalul lui Mircea C\rt\rescu st`rne[te
discu]ii literare interesante. ~n revista SUPLI-
MENTUL DE CULTUR|, nr. 31, scrie despre el
Lumini]a Marcu: "Mircea C\rt\rescu se pl`nge
deseori `n jurnal de lumea literar\ româneasc\
[i, mai ales, de critica literar\. Ba chiar s-ar
putea crede c\ este, ca scriitor, situat cu totul `n
afara acestor mici mizerii"; ~n TIMPUL,  nr. 5,
zice {erban Axinte: "Departe de a fi un
Bildungsroman, "De ce iubim femeile" este
cartea `n care autorul face cele mai multe con-
fesiuni referitoare la maturizarea sa erotic\".

& Marele regizor Liviu Ciulei afirm\ `n
OBSERVATORUL CULTURAL nr. 16 (274)
despre teatralitate, limbaj scenic, realism: "~n
arta teatrului, dorin]a de a ar\ta totul creeaz\

tocmai o limit\ `n posibilitatea spectatorului de a
imagina. M\iestria artistului de teatru const\ `n
mare m\sur\ `n a sugera cu un element, ferind
`ntregul, l\s`ndu-l la puterea de completare a
spectatorilor".

& ~n revista ADEV|RUL LITERAR {I
ARTISTIC din 14 iunie, Nina Vasile afirm\ `n
articolul "Calea poeziei": "Presupun`nd c\ am fi
ni[te fiin]e extra-umane, privindu-ne pe fiecare
`n parte [i pe to]i cum travers\m existen]a, am
descoperi `naintarea noastr\ strecur`ndu-se pe
l`ng\ tot felul de limite: lipsuri, neputin]e, acci-
dente, boli. Ceea ce `mplinim/realiz\m este
incredibila putere a vie]ii sau, din contra, o
supunere, o `nfr`ngere, o t`r`re iner]ial\ la cota
minim\ de supravie]uire".

& Sub titlul "Enigmele ad`nci ale lui
Alexandru Hâjdeu", `n DACIA LITERAR|, nr. 3-
4, Andrei Varyic analizeaz\, `ntr-un amplu
studiu, textele [i discursurile unui autor uitat, din
perioada anterioar\ [i imediat ulterioar\ anului
1850, Al. Hâjdeu, c\ruia doar Mircea Eliade i-a
apreciat veritabila sa dimensiune intelectual\.

OCHELARIST

& Revista presei literare

(FRAGMENT I )

entru Emil Cioran istoria a fost o preocupare constant\.
Apelul la istorie `l `ntâlnim `n aproape toate lucr\rile [i `n
multe din articolele sale, `ntrucât aceasta `i permite s\
emit\ judec\]i de valoare, pe care tot ea este chemat\ s\
le confirme. ~n mod clar, istoria este cea care-i ofer\ argu-
mente [i atunci când vorbe[te de psihologia popoarelor,
dar [i atunci când se refer\ la cea individual\; iat\ de ce
o nume[te "disciplin\ a zorilor [i a agoniilor cu r\suflarea
gâfâit\", spunând apoi c\ "ea este un roman cu preten]ii
de rigoare, care `[i suge substan]a din arhivele sân-
gelui"1.

Desigur, Cioran nu abordeaz\ istoria ca un cercet\tor
de specialitate - vom  avea `ns\ prilejul, mai jos, s\

vedem c\ l-a preocupat  `n  mod deosebit activitatea istoricilor de pro-
fesie -, ci ca un gânditor asupra marilor teme ale existen]ei, via]a [i
moartea, ca un gânditor [i nu ca un filosof, din tagma c\rora s-a sim]it
el `nsu[i alungat, dar [i fa]\ de care a sim]it `ntotdeauna o re]inere.
Aceast\ re]inere [i respingere reciproc\ s-a datorat lipsei de sistem
filosofic, reperabil `n opera sa. Absen]a unei organiz\ri de tip sistemic
este caracteristic\ [i medita]iilor sale asupra istoriei. De aceea, nu
trebuie s\ vedem `n Cioran un filosof al istoriei `n sensul cunoscut,
de[i afirma]iile sale nu sunt mai pu]in profunde, sau mai
neadev\rate, ci, dimpotriv\. Refuzând s\-[i creeze un sistem, [i-a
p\strat libertatea de a fi contradictoriu  uneori, de a-[i schimba
p\rerile odat\ cu trecerea timpului, de a scrie sub impulsul st\rii de
moment, al tr\irii [i al sentimentelor sale. Con[tient c\ ideile sale nu

sunt cele `ndeob[te acceptate, el `nsu[i spune c\: "eu sunt un izolat
din toate punctele de vedere. Nu gândesc la fel cu contemporanii mei
nici `n privin]a istoriei, nici `n altele"2. Abordarea diferit\ a istoriei `i
este dictat\ lui Cioran de convingerea c\ istoricul de meserie "se
situeaz\ dintru `nceput `n afara Adev\rului", datorit\ scepticismului
s\u [i faptului c\, dup\ p\rerea sa, `i lipse[te unghiul corect de
vedere3. El se consider\, din acest punct de vedere, privilegiat,
având avantajul amatorului, adic\ al celui care nu este obstruc]ionat
`n libertatea sa de gândire de rigorile meseriei [i, `n primul rând, de
obiectivitatea obligatoriu urm\rit\ de istorici, chiar dac\ imposibil de
atins. Evident c\ acest avantaj este dublat [i de imensa sa cultur\,
de solidele cuno[tin]e `n numeroase domenii ale [tiin]elor omului.
Poate c\ nu se gândea, `n acela[i timp, c\ `n analiza sa [tiin]ific\ (el
n-a considerat-o niciodat\ a[a, având repulsie de tot ce se intituleaz\
"[tiin]\"), atât asupra personalit\]ilor, cât [i asupra popoarelor `n
ansamblu, istoricul ]ine prea pu]in cont de factorul psihologic. Or,
Cioran, sondând sufletul pân\-n str\fundurile sale, ducându-[i tr\irile
pân\ la forme patologice, cunoscând, deci, foarte bine omul, aduce
`n studiul istoriei o nou\ perspectiv\, cea psihologic\. ~n acest fapt
const\ aportul s\u principal la cercetarea istoric\, a spiritualit\]ii
popoarelor `n diferite epoci. S\ recunoa[tem c\ perspectiva psiho-
logic\ lipse[te celor mai multe tratate de istorie, ori istoria menta -
lit\]ilor, `n primul rând, dar nu numai, nu poate fi `n]eleas\ deplin
dac\-i lipse[te aceast\ perspectiv\. La fel de adev\rat `ns\, este fap-
tul c\ Cioran abuzeaz\ de psihologie, l\sând de o parte ceilal]i fac-
tori [i ajungând `n felul acesta la unele exager\ri. Dar aceste
exager\ri sunt ale stilistului Emil Cioran [i trebuie privite ca atare, pe
de o parte, iar pe de alt\ parte, trebuie `n]elese ca f\când parte din

efortul s\u mobilizator; acum este momentul s\ ne aducem aminte c\
el nu a fost [i nu a pretins niciodat\ c\ este un istoric `n adev\ratul
sens al cuvântului, a[a cum nu acceptase nici eticheta de filosof,
vrând poate s\ se elibereze de orice ar putea s\-l opreasc\ la o
grani]\, a[a cum se `ntâmpl\ cu orice definire_____.

Cioran a fost preocupat de istorie chiar [i atunci când a abordat-o
`n stilul s\u nihilist. "A[ vrea s\ fiu complet indiferent la istorie, dar nu
pot"4, scria el `n 1972, pentru ca `n 1977 s\-[i g\seasc\ o "scuz\"
voit neserioas\: "E drept, istoria m\ intereseaz\: e o pasiune de
b\trâni!"5. Pe aceea[i linie `i scrie lui Ar[avir Acterian - un prieten din
Bucure[ti - din Dieppe, la 24 august 1975: "Ai dreptate s\-mi
repro[ezi c\ m\ fr\mânt `n privin]a Istoriei. Asta e sl\biciunea mea,
c\ o ur\sc, de[i ar trebui s-o ignor: dar nu se poate, din multe motive,
dintre care principalul e c\ v\d prea mul]i oameni [i mi-e imposibil s\
evit discu]iile legate de actualitate. {i imediat ce vine vorba de
nenorocitul \sta de prezent, totul alunec\ `nspre trecut, sau c\tre
viitor, `nspre regrete sau profe]ii. ~n tinere]ea noastr\ eram chinui]i de
gustul pentru scandal, pentru istorie. [...] Setea de istorie este cauza
tuturor nebuniilor: [i, din p\cate, este o sete de nestins"6. Mai poate
cineva s\-l contrazic\ pe Cioran când vedem cu to]ii azi c\ orice ati-
tudine politic\ `[i caut\ justific\ri `n istorie, când vedem, nu f\r\ o
oarecare revolt\, c\ marile nume ale neamului sunt pe buzele fari-
seilor din politica româneasc\, c\ orice abera]ie politic\ `[i g\se[te
ra]iunea `n nu [tiu ce trecut glorios?

Precum Buddha, pe care-l aminte[te cu numeroase ocazii,
Cioran a meditat continuu asupra mor]ii. Sentimentul mor]ii l-a
urm\rit toat\ via]a, altfel spus, a privit via]a din preajma mormântului,
ceea ce era normal s\-i creeze o anume perspectiv\ asupra istoriei,
adic\ asupra a ceea ce a trecut, a ceea ce s-a consemnat, a ajuns
dincolo [i deci, i se poate surprinde clipa "petrecerii". "Gustul pentru
lecturile istorice mi s-a format din prejudecata mea `mpotriva a tot ce
sfâr[e[te bine. Ideile sunt improprii pentru agonie; ele mor, se
`n]elege, dar f\r\ s\ [tie s\ moar\, pe cât\ vreme un eveniment nu
exist\ decât din perspectiva sfâr[itului s\u. Motiv suficient ca s\
preferi tov\r\[ia istoricilor, celei a filosofilor"7.

Potrivit obiceiului s\u de a nega pentru a afirma, Cioran spune
despre istorie c\ aceasta ofer\ un spectacol atât de descurajant,
`ncât ar fi o lips\ de gust sau o dovad\ de prostie din  partea  celui
ce i-ar acorda aten]ie, numai c\ el nu poate s\ nu-[i asume acest
risc, pentru c\ spre istorie `l `mpinge o alt\ tr\s\tur\ a spiritului s\u,
[i anume, obsesia timpului, tr\irea dureroas\ a acestuia: "ce nebunie
s\ te preocupe istoria! - Dar ce po]i face când ai fost str\puns  de
timp?"8. ~n concep]ia sa, istoria ilustreaz\ perfect ideea c\ omul este
prad\ timpului, "purtând stigmatele ce definesc deopotriv\ timp [i
om"9. Desigur c\ aici este vorba de istorie `n sensul ei de devenire,
de succesiune a momentelor istorice. ~n acela[i sens se refer\ la isto-
rie [i atunci când spune c\, "omul face istoria; la rându-i istoria `l des-
face. El `i e creator [i tot el juc\rie, `i e agent [i victim\. A crezut pân\
acum c-o st\pâne[te, acum [tie c\-i scap\, c\ `mplinirea ei se face
`n insolubil: o epopee smintit\, al c\rei rezultat nu implic\ nici o idee
de finalitate"10. ~ntâlnim aici o viziune personal\ a raportului dintre
ac]iunea subiectiv\ a omului [i devenirea obiectiv\ a omenirii. Pe de
alt\ parte `ns\, istoria a dep\[it calitativ via]a - care, dup\ p\rerea sa,
e ira]ional\ - [i, `n acest fel, "reprezentând `n expresia ei cea mai vie
principiul temporalit\]ii existen]ei, ea anihileaz\ cadrele formale, care
tind s-o fixeze"11.

Care este raportul istoriei cu via]a `ns\[i, ne-o spune Cioran
referindu-se la procesul istoric, ce reprezint\ forma tipic\ a procesu-
lui ca atare. "El este via]a care-[i d\ seama de ea `ns\[i spre a-[i da
seama de mersul ei"12.

Cioran nu prive[te istoria ca pe ceva menit s\ procure satisfac]ii
eruditului din el, ci ca o surs\ de revela]ii pentru viitorul omenirii.
Punându-[i `ntrebarea dac\ istoria trebuie luat\ `n serios, el afirm\:
"r\spunsul depinde de nivelul iluziei noastre cu privire la om, de curi-
ozitatea cu care vrem s\ ghicim felul cum se va dezlega acest
amestec de vals [i abator care `i alc\tuie[te [i stimuleaz\
devenirea"13........... 

N.R. - Referin]ele bibliografice vor fi publicate `n num\rul viitor.
(Continuare `n num\rul viitor)

UUNN  PPOORRTTRREETT  CCEE  NNEE  SSUURRÂÂDDEE
DDIINN  „„AARRHHIIVVEELLEE  DDEE  SSÂÂNNGGEE””  AALLEE  IISSTTOORRIIEEII

espre marii oameni
se vorbe[te-ncet,
c\ci faptele lor le
lumineaz\ calea
aici [i „dincolo"
unde, se pare c\
Nop]ile de
Sânziene [i Ziua
~ n v \ ] \ t o r u l u i
cheam\ pe prea
mul]i dintre noi, cei

care ne confund\m via]a cu
existen]a pentru al]ii [i `n care
s-a topit „ca un gânditor asupra
marilor teme ale existen]ei,
via]a [i moartea, ca un gândi-
tor [i nu ca un filosof, din
tagma c\rora s-a sim]it el
`nsu[i alungat" [i cel ce [i-a
`nscris pe „pa[aportul pentru
dincolo" : Constantin
Gherghelescu „ Obsesia
Istoriei la Emil  Cioran".

Om de spirit [i cu tr\iri
intense spre binele celor mul]i,
om cu o inim\ mare - mult prea
solicitat\ ce [i-a „cerut dreptul
la odihn\", mereu asertiv,
jovial, cu ochii scrut\tori [i
ageri, cu timp pentru to]i [i
pentru toate, ce parc\
st\pânea tehnica ubicuit\]ii,
Constantin Gherghelescu [i-a

luat o alt\ cas\ nou\! Cu câte-
va ore `nainte de „plecare" toc-
mai se bucura de cas\, copii,
familie [i ma[in\ propunând un
târg destinului pentru `nc\ 10
ani....De aceea , noi cei ce l-am
cunoscut cu adev\rat [i mai
pu]in „cunosc\torii" [tim c\ târ-
gul f\cut are o finalitate `ntru
Eternitate, c\ci de fapt, el s-a
dus s\ le vorbeasc\ alor no[tri,
mul]i pleca]i dincolo, despre
„Obsesia Istoriei la Emil
Cioran", despre via]\ [i istorie,
r\mânând `n acela[i timp prin -
tre noi, cu tot ce a iubit mult [i
a l\sat „aici" cu acea putere
caracteristic\ unei uria[e per-
sonalit\]i, de care a fost mereu
con[tient (ceea ce poate i-a
sup\rat pe unii). Constantin
Gherghelescu a `nscris, `n
inimile celor ce-l iubesc [i-l

respect\, cuvintele cu vibra]ie
de bronz :" Io continuero !" (Voi
d\inui !) [i va d\inui sigur prin
scrierile sale `nalte [i sincere,
nemodificate la recomandarea
„unor oameni mari" asumate,
tr\ite [i parte a Testamentului
s\u.

Fragmentele din scrierea
„Obsesia Istoriei la Emil
Cioran" ne vor demonstra c\
t\ria  convingerilor sale d\inuie
`ntru aceea[i Eternitate, pentru
care se pare c\ era preg\tit
prin „averile spirituale" l\sate.
~n timp ce uitarea va acoperi
patimile m\runte ale unor
oameni mici [i faima lipsit\ de
fundament nu va mai putea
atinge lumina lui adev\rat\!

Prof. Niculina NI}|
CCD Neam]
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u pu]in timp `n urm\
am avut deosebita
onoare s\ prezint `n
paginile acestei
reviste, iar apoi `n
cadrul unui simpozion
desf\[urat la Roman,
lucrarea distinsului
prof. univ. dr. Andrei
Marga, „Religia `n era
globaliz\rii." De
aceast\ dat\ avem de
a face cu un studiu  pe
aceea[i tem\, a
unit\]ii religioase  `n

Europa contemporan\.
Lucrarea Anc\i Manolescu,

Europa [i `ntâlnirea religiilor,
ap\rut\ `n 2005 la Editura
Polirom, reprezint\ demersul
autoarei interesat\ de `n]elegerea
temeiurilor diversit\]ii religioase.
Prefa]at\ de Andrei Ple[u, cartea
este structurat\ `n cinci mari capi-
tole: I.Dou\ modele ale lumii; II.
Nicolaus Cusanus: Logosul, inter-
pret al diversit\]ii religioase; III.
René Guénon: radia]ia - conver-
gen]a tradi]iilor; IV. Simone Weil:

`mpotriva totalitarismului religios;
V. André Scrima [i sensul metafi -
zic al ospitalit\]ii.

Doctor `n filozofie al
Universit\]ii din Bucure[ti, Anca
Manolescu pune laolalt\ discursuri
intelectuale situate, de regul\, pe
unde diferite: Nicolaus Cusanus,
Simone Weil,  René Guénon [i
André Scrima. Studiul aduce
l\muriri la `ntreb\ri de actualitate
precum: Cum se `mpac\ pluralis-
mul religios cu prestigiul
adev\rului unic? ~n ce sens se
poate vorbi de convergen]a religi-
ilor? Consider\m c\ toate religiile
sunt la fel de bune pentru orice
individ, indiferent de spa]iul socio -
cultural , mentalitatea religioas\ [i
tradi]iile `n care s-a format?

Comentând un raport al  dis-
tinsului teolog Joseph Moingt, cu
privire la eventualitatea unei `ntâl-
niri a cre[tinismului cu alte religii,
André Scrima sublinia: „dac\
exist\ un sens adev\rat al `ntâlnirii
religiilor, el nu e `n mod cert acela
de a elabora un discurs despre
Dumnezeu, ci de a ne descoperi

reciproc [i `mpreun\ `n El."
Dac\ accept\m convergen]a

religiilor admi]ând c\ religiile sunt
expresiile de sine ale unui Acela[i,
privite de diferite comunit\]i
umane, vom fi `n stare s\ vedem
`n diversitatea religioas\ a lumii un

reflex al majest\]ii lui. Pluralitatea
ne d\ materia pentru a „gusta prin
gândire" ceva din nem\rginirea
Unului divin. O religie este, `n ea
`ns\[i, suficient\ „dac\ e urmat\
pân\ la cap\tul spre care e
direc]ionat\", spunea A. K.
Coomaraswamy `n „The Meeting
of Eyes"(1977).

Al\turi de o concep]ie indivi -
dualist\ asupra religiosului, apare
deplasarea de la angajarea reli-
gioas\ c\tre un interes cultural

pentru religii [i tradi]ii spirituale.
Europenii nu se mai apleac\
asupra Sfintei Scripturi, `ns\ citesc
diverse lucr\ri  despre religie.
Spre exemplu: `n anul 1997, `n
Fran]a, cele dou\ volume din
Enciclopedia religiilor lumii  au

constituit un fel de best - seller;
germanii [i irlandezii cump\r\
c\r]i despre catolicismul celt, iar
italienii [i-au descoperit gustul
pentru budism.

~n lumea modernit\]ii noastre
târzii, religia [i vocile ei nu mai
sunt decât ni[te actori printre mul]i
al]ii. Gândirea cre[tin\ [i, `n ge -
neral, gândirea interesat\ de spiri-
tual au o nou\ tem\ de meditat, o
tem\ care nu s-a mai pus  cu
aceea[i acuitate din Antichitatea

târzie. Niciodat\, de atunci
`ncoace, diversitatea religioas\ nu
a mai fost, ca `n prezent, o prob-
lem\ intern\ a Europei. Avem de a
face [i cu o explozie a „noilor
religii" [i religiozit\]i, a c\ror
dorin]\ pentru sincretisme face  s\
varieze indefinit op]iunile [i
re]etele credin]ei. Karla Power,
`ntr-o anchet\ realizat\ `n 1999 de
revista Newsweek prezenta
urm\toarea situa]ie: „~n vreme ce
tinerii combin\ [i-[i potrivesc
credin]e dup\ plac, Europa ni se
`nf\]i[eaz\ ca o societate post-
cre[tin\". Pe de alt\ parte exist\
problema conflictelor care folo -
sesc religiosul drept alimentare
sau slogan. (spre exemplu
atacurile din 11 septembrie 2001,
r\zboiul din Irak [i urm\rile aces-
tuia etc.). Cu toate c\ , teritorial,
ele nu privesc Europa, prezen]a
mediatic\ a lor [i con[tiin]a peri-
colului geo - politic pe care `l
reprezint\ constituie avertismente
dure pentru regândirea diversit\]ii
religioase [i a `ntâlnirii diferitelor
culturi. 

Teologia cre[tin\ a pluralis-
mului religios a dep\[it totu[i, `n
evolu]ia ei  spectaculoas\ de la
Conciliul Vatican  II [i pân\ ast\zi,
inten]ia de a ob]ine un  discurs
unic despre Dumnezeu.
Majoritatea teologilor accept\ fap-
tul c\ fiecare tradi]ie e de respec-
tat [i de studiat `n unicitatea
mesajului ei, c\ dialogul religiilor
poate `mbog\]i  teologia fiec\rei
printr-o „interpretare reciproc\ a
religiilor". 

Consider\m foarte utile inter-
pret\rile celor patru filosofi [i gân-
ditori religio[i ai secolului XX care
scot `n eviden]\ problema para-
doxului dintre divergen]ele reli-
gioase [i Unitatea divin\. Drept
urmare recomand lucrarea doam-
nei prof. Anca Manolescu spre o
aprofundare [i dezbatere pe mar-
ginea acestei teme actuale pentru
societatea european\ `n general [i
pentru cea româneasc\ `n mod
special.
Drd. Mihai FLOROAIA,

{coala „Spiru Haret"
Piatra Neam]
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cum un sfert de
veac a plecat la
str\mo[i filosoful-
pedagog D.D.
Ro[ca (11.02.1895,
S\li[tea Sibiului-
luni, 25.08.1980,
`nmorm`ntat `n satul
natal).

Prin lucrarea
vie]ii lui a consolidat
f i l o s o f i a

româneasc\ [i `nv\]\m`ntul
românesc, a contribuit la pres-
tigiul culturii române[ti `n lume.
Ca omagiu, amintim cititorilor
revistei Apostolul c`teva
aspecte pedagogice ale aces-
tei complexe [i armonioase
personalit\]i, `n care au coexi-
stat [i interac]ionat omul de
cultur\ enciclopedic\, savan-
tul, filosoful, educatorul,
`ndrum\torul, omul de ac]iune
al Cet\]ii.

~ntre filosofie [i pedagogie
a existat totdeauna [i pretutin-
deni o rela]ie, a[a cum s-a
ar\tat [i `n cartea "Pedagogia
[i marile curente filozofice de
Bogdan Suchodolski, ap\rut\
`n 1980. La D.D.R. acestea
sunt `ngem\nate. Marea carte
"Existen]a tragic\. ~ncercare
de sintez\ filozofic\", ap\rut\
`n 1934 [i premiat\ de

Academia Român\ `n 1935,
carte de patriotism na]ional,
este, `n egal\ m\sur\, [i de
filosofie [i de pedagogie. Din
p\cate, aceast\ carte, intrat\

`n circuitul cultural universal (a
fost tradus\ `n maghiar\ [i
francez\) a fost ars\ pe rug `n
perioada proletcultismului
(1948- 1965). Abia `n 1968 a
fost publicat\ "edi]ia definitiv\",
la Editura {tiin]ific\, 212 p.

Valen]a pedagogic\ a per-
sonalit\]ii marelui filosof au
observat-o, mai `nt`i [i mai
ales, studen]ii lui de la
Universitatea Cluj, pe care a
servit-o `ntre 1930 [i 1965.
Amintim doar dou\: D. Ghi[e:
"... prin via]a [i opera sa, a fost

[i r\m`ne pentru genera]iile de
dup\ el, un mare dasc\l"
(Cuv`nt `nainte la volumul
"D.D. Ro[ca `n filosofia
româneasc\", 1979, 968 p., `n
care a publicat [i C. Noica;
Eugen S. Cucerzan: "o compo-
nent\ de prestigiu a perso -
nalit\]ii filosofului D.D.R. a fost
[i activitatea sa de profesor"
(articolul "D.D. Ro[ca", `n
Tribuna, 1.12.1979).

Valoarea lui ca profesor a
fost concretizat\ prin aceea c\
`n toat\ ]ara era recunoscut
statutul de "fost student al lui
D.D.R.", drept certificat de ca -
litate. Enumerarea c`torva dis-
cipoli ne convinge de veridici-
tatea afirma]iei: Gr. Popa,
Octavian Vuia (afirmat `n exil),
D. Isac, P. Hossu, D. Ghi[e,
Ion Lungu, Ion Alma[, C\lina
Mare, Maria Toma (profesoar\
la P. Neam]) [.cl.

Interesant, afirmarea lui `n
`nv\]\m`nt s-a produs mai `nt`i
pe plan mondial. La `nceputul
studiilor sale la Paris (1919-
1928), a sesizat o puternic\
influen]\ a lui Hegel, `n filosofia
francez\, `n special asupra lui
Taine [i a vrut ca teza de doc-
torat s\ aib\ aceast\ tem\.
Profesorii francezi, `n condi]iile
raporturilor franco- germane

de dup\ cruntul r\zboi (1914-
1918), au respins brutal
aceast\ propunere. Unul dintre
profesori l-a apostrofat: "cum
`ndr\zne[ti dumneata, un stu-
dent valah, s\ sus]ii c\ filozofi
ca Lalande, Meyerson,
Fouillee, Fagnet, A. Weber,
Edmond Scherer, Hoffding [.cl.
au gre[it consider`ndu-l pe
Taine pozitivist, sub influen]a
francezului A. Comte [i s\
sus]ii c\ a fost influen]at de
germanul Hegel?" La st\ruin]a
lui D.D.R., profesorul Brehier a
acceptat `nscrierea temei, con-
vins c\ va fi respins\. ~n 1928
a prezentat teza cu titlul
"L'influence de Hegel sur Taine
Eheoricien de la connaissance
et de l'art". Comisia a apreciat-o,
Brehier a declarat c\ "vous
avez detruit une legende", iar
Universitatea Sorbona a publi-
cat-o imediat (1928). Dup\
aceasta, `n toate cursurile, de
la toate universit\]ile din lume
au `nlocuit vechea tez\ cu rein-
terpretarea românului.

Multe sunt ideile pedago -
gice dederosciene ale c\ror
roade le putem folosi azi [i `n
viitor.

Prof. Traian
CICOARE
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EUROPA
[i `ntâlnirea religiilor

REMEMOR|RI
PEDAGOGICE NEM}ENE

IULIE 2005
~n numerele anterioare au fost semnalate
anivers\rile: Nichita Bistriceanu, 4/1914; I.I.
Mironescu, 13/1883; I.D. {tef\neascu, 16/1886;
Veronica Filip, 17/1934; M. Manca[, 18/1933; Al.
Ungureanu, 22/1941; Teoctist Galinescu,
24/1921; Iulian Antonescu, 26/1932; Natalia
Popa, 30/1928.

l {i comemor\rile: Iuliu Buh\escu, 2/1987; I.
Gotcu, 4/1937; V. Ispir, 5/1947; Marcel Dr\gotes-
cu, 6/2002; Eufrosina S\vescu, 21/1971; {tefan
V`rgolici, 29/1897.

l 10/1960, m. la Hangu, compozitorul, diri-
jorul [i muzicologul Gavriil Galinescu, `nte-

meitorul Gimnaziului Hangu, prof. al Conservatorului Ia[i (n.
1883, la Hangu).

l 15/1905, n. la Dochia, prof. de limba român\ Gh.
Ad\sc\li]ei (m. 31.08.1987).

l 17/1940, D. Alma[, prof. al Liceului "Petru Rare[" din P.
Neam], transmite la Universitatea Radio conferin]a "O minte
luminat\: Miron Costin".

l 18/1955, n. la Z\ne[ti, `nzestratul prof. de fizic\ [i ani-
mator pedagogic, Ioan Ni]\, fost inspector de specialitate [i
inspector general [colar de Neam] (La mul]i ani!).

l 26 iulie, elevii nem]eni din tabere aniverseaz\ lupta de
la P`r`ul Alb (1476) condus\ de {tefan cel Mare [i Sf`nt [i eli -
berarea Basarabiei (1941).

l 29 iulie, Ziua Imnului Na]ional al Românilor.

AUGUST 2005
l Anivers\ri `n august semnalate anterior: Viorica Teli[c\,

2/1946; N. Ciobanu, 4/1931; Iuliu Ni]ulescu, 6/1895; Gh.
Cartianu, 8/1907; D. Anton, 13/1913; Camelia Rusu, 11/1956;
M. Jora, 14/1891; Al. Pantazi, 24/1896; C. Bor[, 24/1928; I.
Enescu, 25/1884; V.A. Gheorghi]\, 28/1886; Mircea Dan,
28/1906; Al. Moisei, 29/1882; C. Schifirne], 29/1945.

l {i comemor\rile: 9/1916, {t. Buichiu; 14/1996, Sergiu
Celibidache; 14/1922, M. Lupescu; 20/1996, Simion Purice;
20/1996, Victor Andrei; 22/1966, V.A. Gheorghi]\; 22/1917,
Anton Naum; 27/1975, Victor Savin; 28/1917, Calistrat Hoga[.

l 6/1904, n. la Gala]i, venerata `nv\]\toare Maria
Dumbrav\, tr\itoare acum `n P. Neam], unde a fost `n 1948
`nv\]\toare foarte apreciat\, la {coala de B\ie]i nr. 1 (Mul]i ani
`n al doilea veac de via]\!)

l 8/1940, n. `n satul Burle[ti, com. Onteni, jud. Boto[ani,
V. Oro[anu, profesor de lb. român\, muzeograf, ziarist, publi-
cist, fost redactor la ziarul Ceahl\ul (m. 12.01.1995).

l 17/1936, n. la Girov- Neam], `nzestrata profesoar\ de
matematic\ Maria U]\, fost\ inspectoare general\ [colar\ a
jud. Neam].

l 30/1934, preotul C. Matas\, profesor `n P. Neam] a
transmis la Universitatea Radio conferin]a "Cetatea Neam]".

Prof. Traian CICOARE
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EDUCA}IA TEHNOLOGIC| {I VIITORUL ELEVULUI
(Urmare din num\rul trecut)

valorificarea termenilor de spe-
cialitate `n comunicare;

l formarea deprinderilor
de cooperare `n scopul
realiz\rii unui produs.

Con]inuturile ofer\ o palet\
larg\ de activit\]i prin care ele-
vul `[i poate acoperi sfera de
interese, sunt adaptabile la
resursele locale [i este reali -
zat\ corelarea cu obiectele de
studiu din celelalte arii curricu-

lare.
Educa]ia Tehnologic\ trebuie

`n]eleas\ [i ca o provocare pentru a stimu -

la interesul privind cre[terea eficien]ei
actului educa]ional `n ansamblu. Acest
obiectiv major nu poate fi atins dec`t prin
ac]iunea concret\ a `ntregului corp profe-
soral din [coli.

Structura disciplinei Educa]ie
Tehnologic\ presupune, `n concordan]\ cu
filozofia curriculum-ului na]ional, dou\
componente:

a) curriculum nucleu cu module
incluse `n trunchiul comun al disciplinei [i
are statut obligatoriu pentru to]i elevii;

b) curriculum la decizia [colii (op]ional)
care reprezint\ segmentul neobligatoriu [i
const\ `n:

l aprofund\ri ale modulelor din
trunchiul comun;

l extinderi ale modulelor din trunchiul
comun `n func]ie de op]iunile elevilor, baza
material\ sau specificul local;

l module complementare celor par-
curse `n cadrul curriculum-ului nucleu;

l module care s\ valorifice specificul
local.

Prin studiul Educa]iei Tehnologice se
`ntrege[te cultura general\ a elevului, ce
va avea un profund carcater interdiscipli-
nar [i practic aplicativ, aliment`ndu-i curi-
ozitatea intelectual\ [i creativitatea,
propuls`nd elevul `n marea tehnologie a
societ\]ii informa]ionale care reprezint\
locomotiva civiliza]iei umane.

Prof. Vasile B~LI{

l

l



SUB UN SEMN
EMBLEMATIC

[a am putea intitula r`ndurile
noastre despre concertul
inaugural al celei de a XXXIV-
a edi]ii a „Vacan]elor Muzicale
la Piatra Neam]". C\ci, spre
lauda lor, organizatorii nu au
uitat c\ anul acesta se
`mpline[te o jum\tate de veac
de c`nd cel mai mare compo-
zitor al românilor a trecut `n
eternitate. O eternitate ornat\
de superbe roade ale spiritului
[i de capodopere ale g`ndirii
muzicale autentice. 

~n deschiderea concertului Orchestrei
simfonice a Filarmonicii de Stat „Mihail
Jora" din Bac\u, dirijat\ de maestrul
Ovidiu B\lan, s-a c`ntat cea de a doua
Rapsodie enescian\, lucrare de tinere]e
care, ca [i prima, a c\p\tat, `n ciuda
elocin]ei oarecum facile, dac\ e s\ o com-
par\m cu crea]iile elaborate de mai t`rziu,
dimensiuni sonore emblematice. 

Trebuie s\ recunoa[tem c\ un con-
cert pentru corn [i orchestr\ nu putem
asculta chiar `n fiecare zi. Petre G`sc\,
ne`ndoios un instrumentist de mare rafina-
ment, a oferit o sonoritate bazat\ pe acu-
rate]e [i rotunjime a sunetului, f\r\ acele
striden]e caracteristice instrumentelor de
alam\. 

Simfonia I de Viorel Munteanu nu
este un simplu comentariu sonor al versu-
lui eminescian, ci o construc]ie [i o recon-
struc]ie logic\ a sentimentului poetic ela -
borat `ntr-una din cele mai profunde crea]ii
lirice eminesciene.   

~n cea de a doua zi a festivalului, stu-
den]ii de la clasa conf. univ. Cornelia
Gheorghiu [i lect. drd. Ovidiu Laz\r, din
cadrul departamentului Teatru al
Universit\]ii de Arte „George Enescu" din
Ia[i au prezentat pe scena Casei Culturii
„Ion Creang\" din T`rgu Neam] specta-
colul cu piesa „Pro[tii sub clar de lun\" de
Teodor Mazilu.

Mar]i seara am fost nevoi]i s\
accept\m scuzele organizatorilor
„Vacan]elor Muzicale la Piatra Neam]"
pentru faptul c\, pentru a doua oar\ con-
secutiv, italienii din Pisa, preocupa]i de
grija turnului lor - care pe l`ng\ faptul c\ e
celebru e [i mult prea `nclinat - nu au ono-
rat invita]ia de a participa la manifestarea
pietrean\. Solu]ia de compromis nu a dat
roade. Solicita]i `n prip\, moldovenii din
Chi[in\u au transmis g`ndurile c\lduroase
prin intermediul [efului catedrei de canto a
Academiei de Muzic\, Teatru [i Arte
Plastice din Republica Moldova, Mihail
Munteanu.

DEMONSTRA}IA
{COLII IE{ENE

Trebuie s\ recunoa[tem c\ efortul
studen]ilor ie[eni de a bifa corespunz\tor
un moment important al festivalului este

remarcabil. 
Programul a fost deschis, semnificativ

`ntr-un an dedicat memoriei lui George
Enescu, printr-o lucrare mai pu]in cunos-
cut\ a marelui compozitor: „Konzertstuck"
pentru viol\ cu acompaniament de pian,
interpretat\ de Manuela Buciuma[, stu-
dent\ `n anul V [i lect. univ. drd. Aurelia
Simion. T`n\ra interpret\ a c`ntat corect,
curat, cursiv, dar cu o oarecare lejeritate
ce a subminat intensitatea expresiei. 

Cvartetul de coarde este un gen [i, `n
acela[i timp, o form\ de expresie muzi-
cal\, pe c`t de aristocratic\ pe at`t de difi-
cil\. A aborda `ns\ lucrarea beethove -
nian\ `n fa minor, op. 95 `nc\ din anul `nt`i,
este deja un act de temeritate. {i totu[i,
studen]ii: Roxana Tudorache, Andreea
Blendea, Manuela Mocanu [i Alexandru
Gr\jdeanu [i l-au asumat. Cu at`ta
`nd`rjire `nc`t l-au c`ntat, spre lauda lor,
f\r\ partitur\. Oricum, cei patru foarte
tineri studen]i ie[eni au demonstrat c\
muzica de gen, cel pu]in `n ceea ce-i
prive[te, poate avea un
viitor promi]\tor.

Jacques Bouffil nu
spune mai nimic pentru
mult\ lume. Compozitor
oarecum uitat chiar de
c\tre tratatele mai
serioase de istoria
muzicii, francezul este
tat\l cvintetului de
sufl\tori, forma]ie
devenit\ reprezentativ\
pentru muzica cameral\
pneumofon\. Lectorul
universitar Doru Albu, o
mai veche cuno[tin]\ de-
a noastr\, prezent [i la
alte manifest\ri muzicale pietrene a inter-
pretat, `n compania a doi dintre studen]ii
s\i (Bogdan Constantin [i Daniel Paicu), o
alert\ partitur\ pentru trio de clarinete. 

Un microrecital de duete vocale,
sus]inut cu acurate]e de soprana C\t\lina
Chelaru, asistent universitar drd. [i
mezzo-soprana Ramona Zaharia, acom-
paniate la pian de c\tre Vasilica Stoiciu-
Frunz\, a expus melodicitatea unor lucr\ri
de Gaetano Donizetti, Robert Schumann,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes
Brahms, Cesar Franck, Ernest Chausson
[i Charles Camille Saint-Saens.

Programul Ansamblului de percu]ie al
Universit\]ii de Arte „George Enescu" din
Ia[i, fiind unul de vacan]\, a fost conceput
pe ni[te coordonate mai lejere. Dar, chiar
[i a[a, spectacolul acustic [i sonor al
ansamblului a fost unul de excep]ie.
Studen]ii: Diana Trefi [i Iustin Rusu, din
anul I, Andrei Cotelea, anul II, Oana
Cotelea, `nc\ elev\ `n clasa a XI-a,
Constantin Stavrat, anul II, Ionu] Petrescu,
anul V, lector univ. drd. Aurelia Simion, la
pian [i  conduc\torul artistic Florian
Simion  au demonstrat c\ ritmul poate fi,
`ntr-adev\r, primordial. {i, ca pentru a
demonstra acest lucru, inimo[ii studen]i
ne-au oferit un bis la un instrument
„neconven]ional": trupul uman. ~ntreg pro-
gramul oferit de studen]ii Universit\]ii de
Arte „George Enescu" din Ia[i, preludiat

de o interesant\ expozi]ie enescian\ ce a
trecut [i prin Viena, prezentat cu perti-
nen]\ de studenta Diana-Beatrice Andron,
anul V, Muzicologie, [i supervizat de ini-
mosul rector prof. univ. dr. Viorel
Munteanu, poate fi catalogat ca o mostr\
de elevat\ produc]ie academic\ menit\ s\
`mbog\]easc\ peisajul spectacular al
„Vacan]elor". 

ICOANE PESTE
PRAGURI

Ansamblul de muzic\ tradi]ional\
româneasc\ „Icoane" apar]ine Academiei
de Muzic\ „Gheorghe Dima" din Cluj-
Napoca [i este sus]inut de Funda]ia cul-
tural\ „Terrarmonia". Spectacolul prezen-
tat la Piatra Neam] se intituleaz\
„Praguri", pentru c\ piesele incluse `n
repertoriu s`nt produc]ii folclorice care
`nso]esc marile praguri ale trecerii omului

prin via]\: na[tere, c\t\nie, c\s\torie,
munc\, dragoste [i inevitabila moarte.
Sursa acestui repertoriu este restaurarea
sonor\ pe baz\ de documente, a pro-
duc]iilor folclorice din urm\ cu peste o
sut\ de ani. Ansamblul [i-a propus s\ se
apropie de emisia sonor\ specific\, de
stilul zonal, dar cel mai important lucru,
dup\ cum ne-a m\rturisit prof. univ. dr.
Ioan Boc[a, s\ se apropie de sinceritatea
[i firescul interpret\rii muzicii tradi]ionale,
la ea acas\.

Membrii ansamblului s`nt studen]i ai
clasei de c`nt popular [i absolven]i care
p\streaz\, `n continuare, contactul cu
forma]ia. Ansamblul beneficiaz\ de pres-
ta]ia de excep]ie a trei mari instrumenti[ti:
Ovidiu Barte[, Traian Covrig [i Zeno
Zanc, absolven]i de Conservator, cu un
repertoriu bogat `n ritmuri, diversitate,
bog\]ie [i consisten]\ melodic\, ob]inut cu
mijloace extrem de simple.

RECURSUL
PLASTIC

~n cadrul manifest\rilor celei de a
XXXIV-a edi]ii a „Vacan]elor Muzicale la
Piatra Neam]", organizatorii manifest\rii
`mpreun\ cu conducerea institu]iei de
`nv\]\m`nt artistic superior din capitala

Moldovei, au luat hot\r`rea de a diversifi-
ca aria de interes a festivalului prin intro-
ducerea unui segment plastic reprezenta-
tiv [i, de altfel, binevenit, `n programul de
anul acesta.  

~n introduc]ie, rectorul Universit\]ii de
Arte ie[ene, prof. univ. dr. Viorel
Munteanu, a ]inut s\ reaminteasc\ cele
dou\ coordonate sub semnul c\rora este
a[ezat\, `n aceast\ perioad\, activitatea
institu]iei [i, implicit, participarea consis-
tent\ la aceast\ edi]ie a „Vacan]elor
Muzicale la Piatra Neam]": marcarea celor
o sut\ patruzeci [i cinci de ani de
`nv\]\mânt artistic modern `n capitala
Moldovei [i a jum\t\]ii de veac de la tre-
cerea `n eternitate a celui mai mare muzi-
cial al românilor, George Enescu. 

A[a cum bine preciza la vernisajul din
sala „Cupola" a Bibliotecii Jude]ene „G.T.
Kirileanu" lectorul universitar drd. Mihai
Pamfil - "Studen]ii plasticieni nu s-au
prezentat la Piatra Neam] pentru a uzurpa
titulatura «Vacan]elor Muzicale» ci din
dorin]a sincer\ de a comunica" - expozi]ia
studen]ilor ie[eni st\ sub semnul comu-
nic\rii. Mai bine zis, al lipsei de comuni-
care real\, `ntre om [i el `nsu[i, `ntre om [i
cei din jurul lui, `n ciuda faptului paradoxal
c\ expansiunea tehnologic\ a informa]iei
[i comunic\rii a devenit `n zilele noastre
cople[itoare. Sau poate tocmai de aceea. 

Acompaniate de pianista Mihaela
Spiridon, soprana C\t\lina Chelaru [i
mezzo-soprana Ramona Zaharia au
punctat muzical manifestarea prin c`teva
partituri din Mozart, Ceaikovski [i Saint-
Saens.

Studen]ii anului II, sec]ia pictur\ a
Universit\]ii de Arte „George Enescu" din
Ia[i, elevi ai profesorului Mihai Tamasi, au
reprezentat la Piatra Neam], cu elocven]\
`nv\]\mântul plastic ie[ean. {i, `n acela[i
timp, au punctat semnificativ revigoratul
spirit al `nceputurilor de acum peste trei
decenii.

BUCURE{TENII
Concertul de muzic\ religioas\

sus]inut de corul „Preludiu" al Centrului de
Cultur\ „Tinerimea Român\" din
Bucure[ti, dirijat de Voicu En\chescu, la
Biserica Cre[tin\ Adventist\ de Ziua a VII-

a din Piatra Neam], a constituit, al\turi de
altele, un eveniment al acestei edi]ii a

„Vacan]elor Muzicale".
Rafinata forma]ie bucure[tean\, con-

dus\ de un adev\rat maestru al sonorit\]ii
vocii umane a oferit - `ntr-un cadru elevat
[i extrem de primitor, datorat gazdelor de
suflet, `ndatoritoare [i foarte atente, ale
manifest\rii - un program consacrat coor-
donatelor repertoriului bisericesc, `n care
evolu]ia sonor\ a parcurs organic pagini
de referin]\ ale genului, de la Dimitrie
Suceveanu la Paul Constantinescu, de la
Anton Pann la Nicolae Lungu, de la
Camille Saint-Saens la Gavriil Musicescu,
sau de la Mihail Berezovschi la Dimitri
Vasiliev. 

Concertul a fost prezentat s`mb\t\, 9
iulie, [i la Episcopia Romanului.

Duminic\, 10 iulie, pe scena Teatrului
Tineretului, Orchestra de camer\ a
Societ\]ii Române de Radiodifuziune, diri-
jat\ de Cristian Brâncu[i [i av`nd ca soli[ti
pe soprana Ada Burlui [i pe violoncelistul
Alexandru Moro[anu, a oferit publicului
pietrean un concert `n cadrul c\ruia au
putut fi ascultate: Triptic psaltic pentru
sopran\ [i orchestr\ de coarde de Viorel
Munteanu, Concertul `n Re major pentru
violoncel [i orchestr\, op. 34 de Luigi
Boccherini [i Simfonia nr.36 `n Do major,
„Linz", K 425, de Wolfgang Amadeus
Mozart.

Tripticul psaltic pentru sopran\ [i
orchestr\ de coarde de Viorel Munteanu
constituie, de fapt, o transcrip]ie simfo -
nic\, f\cut\ cu mult rafinament [i cu mult
har componistic, a trei comori ale muzicii
de stran\: „Iubite-voi Doamne", dup\
Evghenie Humulescu [i Nicolae Lungu,
„~ngerul a strigat" dup\ Macarie [i D.G.
Kiriac [i „Miluie[te-m\ Dumnezeule",
dup\ Liturghia pe voci egale de Gheorghe
Cucu.  

Soprana Ada Burlui, o solist\ extrem
de potrivit\ pentru genul cameral, are
acea cantabilitate [i rotunjime a sunetului,
ornat uneori cu un neostentativ tremolo,
impus\ de rigoarea canonic\ a ortodoxiei.   

~n lipsa drepturilor de interpretare
impuse de legisla]ia `n vigoare, Concertul
`n Re major pentru violoncel [i orchestr\,
op.34, de Luigi Boccherini a putut fi inter-
pretat gra]ie orchestra]iei concepute de
compozitorul Sabin Pautza, care i-a con-
ferit astfel un nou statut juridic [i, evident,
o pertinent\ sonoritate `n stilul pur al

epocii [i cu o exploatare
intens\ a oboiului. 

Maestrul Alexandru
Moro[anu, se [tie, este
un profund cunosc\tor al
stilului instrumental al
epocii [i, `n spe]\, al
lucr\rilor italianului din
Lucca [i partitura a pus
`n valoare, `nc\ o dat\,
resursele interpretative
ale unui instrumentist de
mare rafinament.

Care rafinament a
putut fi constatat, dac\
mai era nevoie, [i `n
lucrarea de bis -

„C`ntecul p\s\rilor" de Pablo Casals - o
frumoas\, poetic\ [i p\tima[\ rostire a
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`nt ani, mul]i ani, de c`nd nu
am mai deschis "Povestea
vorbei" de Anton Pann,
autor care nu mai este nici
m\car pomenit `n manualele
[colare, de[i opera sa este
una `n care s`nt stigmatizate
toate relele comise perpetuu
de fiin]a uman\, de la
z\mislirea ei de Dumnezeu
[i p`n\ `n zilele noastre, zile
de `nceput de secol XXI,

care, [ti]i zicerea ilustrului francez, "va fi
religios sau nu va fi deloc".

Cel care mi-a oferit motivul s\-mi
amintesc de opera enciclopedicului
c\rturar din prima jum\tate a secolului
al XVIII-lea este Cezar }ucu, poetul
care a publicat recent a [aptea sa carte-
ALTE SCRISORI {I BLESTEME
(Editura "Universitas XXI", Ia[i, 2005), o
continuare, b\nui, a celei publicate `n
1999, "Blestemele [i scrisorile
Creatorului". B\nuiala mea se `nte-
meiaz\ pe faptul c\ cele 57 de
"blesteme" din prima parte a c\r]ii de
acum s`nt numerotate de la nr. 51, iar

"scrisorile", din partea a doua, `n nr. de
15, de la 37.

Primul g`nd de al\turare a poeziei
lui Cezar }ucu de aceea a lui Anton
Pann s-a n\scut cu c`]iva ani `n urm\,
c`nd, citind unele "blesteme" [i
"scrisori", publicate `n revistele "La
Tazl\u" [i "Apostolul", mi-a atras aten]ia
tematica abordat\ de scriitorul de la
Tazl\u, dar, mai ales, forma, muzicali-
tatea [i tonul [ugub\], altfel spus, acel
ceva din aerul parfumat, at`t c`t trebuie,
al "Culegerii de proverburi sau
Povestea vorbei".

Acum, c`nd am `n fa]\ un volum
`ntreg, constat c\ nu m-am `n[elat `n
ceea ce prive[te al\turarea f\cut\, dar
trebuie s\ adaug imediat c\ poezia lui
Cezar }ucu nu este o pasti[are a
crea]iei antonpanne[ti, ci are nota ei de
originalitate [i for]\, tr\d`nd o sensibili-

tate rafinat\ ce r\zbate chiar [i prin
masca de h`tru pe care o afi[eaz\ poe-
tul.

Versurile din aceast\ carte, cu par-
fumul lor de poezie "`n dulcele stil clasic
p\r\sit", dup\ cum `i place poetului s\-
[i eticheteze crea]ia, s`nt dominate de o
nostalgie n\scut\ din regretul pentru
trecerea anilor [i apropierea de senec-
tute, `n "blestemele" despre iubire, dar
[i `n dou\ "scrisori" adresate
"m\m\ic\i" [i "t\t\ic\i".

~n cartea aceasta, descoperim
c`teva linii tematice dominante ale
poeziei lui Cezar }ucu. ~n primul r`nd,
IUBIREA, prezent\ de la primul
"blestem", se pare, foarte pre]uit de
autor, dac\ avem `n vedere c\ l-a repro-
dus pe ultima copert\, p`n\ la blestemul
cu nr. 60, `n care descoperim un portret
absolut inedit al iubitei. Apoi, DIVINI-

TATEA este problema care `l preocup\
insistent [i serios pe poet. Acesta nu
penduleaz\ arghezian `ntre "credin]\ [i
t\gad\", ci numai `[i exprim\ unele
nedumeriri cu privire la neinterven]ia
acestuia, repro[`ndu-i cu ironia fin\
care-l caracterizeaz\: "Cum ai f\cut Tu,
Doamne, lumea asta/ De-a ie[it pe dos
`n toate cele?" Mai mult, chiar [i atunci
c`nd recunoa[te c\ religia sa este
poezia, nu preget\ s\ solicite ajutorul
Creatorului Suprem: "{i pune muza s\
m\ urm\reasc\/ Cum n-a f\cut-o,
poate, niciodat'/ Ca, `n sf`r[it, pe lume
s\ se nasc\/ ~nt`iul mare vers adev\rat",
deoarece consider\ c\ tot poezia este
cea care `l ajut\ s\ dep\[easc\ st\rile
de nostalgie, de angoas\ chiar ("... `n
sclavia/ Cu greu imaginat\ [i de unde
m\ poate scoate numai poezia"), singu-
ra ce-i poate alina suferin]a: "{i, totu[i,
un blestem `nc\ exist\,/ Echivalentul
Odei bucuriei/ Interpretat de unica
solist\: Olimpica zei]-a poeziei".

Constantin TOM{A
(Continuare `n num\rul viitor)

“BLESTEME”
{I “SCRISORI” DESCHISES
Note de lector:



nei miniaturi orchestrate, de o
mare fine]e [i sim]ire. Aidoma
dedica]iei pe care maestrul
Alexandru Moro[anu a g\sit
de cuviin]\ s-o ofere „celor
care s-au `nvrednicit s\ fac\
s\ vie]uiasc\ acest festival;
oameni care au fost, care s`nt
`nc\, [i-i rug\m s\ mai fie."

Compus\ `n toamna anu-
lui 1783, `n numai cele patru
zile ale unei peregrin\ri prin

Linz, pentru Asocia]ia muzical\ a ora[ului,
Simfonia nr. 36, `n do major, K.V. 425, a
fost scris\ `n ecourile `nc\ nestinse ale
Simfoniei „Haffner", c`ntat\ `n prim\vara
aceluia[i an la Viena. 

Orchestra de camer\ Radio s-a
dovedit a fi, a[a cum era de a[teptat dealt-
fel, un ansamblu al c\rui principal atu este
sonoritatea. Rezultat al unui `ndelungat
exerci]iu `n studiourile de `nregistr\ri,
sunetul compact, consistent [i precis, `n
ciuda unor mici desincroniz\ri ale
sufl\torilor, cu o bun\ diferen]iere timbral\
a partidelor [i cu o pregnant\ definire a
planurilor dinamice, a creat un teritoriu
sonor de cea mai bun\ calitate. 

Maestrul Cristian Brâncu[i, un [ef de
orchestr\ care `[i reprim\ spectaculozi-
tatea ieftin\ a mi[c\rii, a condus echilibrat
[i precis, p\str`nd `ns\ nealterate gra]ia [i
elocin]a mozartian\. 

EXERCI}IUL
GRATITUDINII  

Medalionul de artist al acestei edi]ii a
fost dedicat unui artist afirmat pe alte

meleaguri, dar care nu [i-a uitat nici o
clip\ ob`r[iile la care g`nde[te tot mai
serios s\ se re`ntoarc\. Pentru c\ `n ultimii
ani, Iulian Arcadi Trofin a fost tot mai preg-
nant implicat `n dimensiunile vie]ii cultu -
rale [i muzicale nem]ene, contribuind, cu
generozitate [i cu toate harurile cu care a
fost `nzestrat, la `mplinirile acesteia. 

Medalionul de artist de miercuri sear\
a reu[it, printr-o judicioas\ concep]ie, s\
reliefeze profilul muzicianului `n dimensiu-

nile pe care el `nsu[i le revendic\ [i care `l
definesc; acelea de pianist, compozitor [i
profesor. 

Minuna]ii s\i elevi, foarte tinerii
piani[ti pietreni Daniel Ciobanu [i Andrei
Gologan, `ntr-o evolu]ie de excep]ie,
impresionant\ [i, pe alocuri, uimitoare,
discipolul italian Marco Mussini, violonista
Roxana Gâtlan, tenorul Tudor Floren]a [i
baritonul Mihail Frunz\, precum [i inimo[ii
cori[ti ai Operei Na]ionale din Ia[i, au
reconstituit gradat [i elocvent un t\r`m
componistic inedit pentru cei mai mul]i din-
tre noi.

Calitatea prezent\rii asigurat\ de
Vasilica Stoiciu-Frunz\, consultant artistic
al Operei Na]ionale din Ia[i, a rezultat toc-
mai din modul inteligent de abordare a dis-
cursului care, evit`nd ostenta]ia a p\strat,
totu[i, nivelul unei abord\ri superioare.

„HAPPY NEW
MIND"

Socotim ini]iativa organizatorilor
„Vacan]elor Muzicale la Piatra Neam]" de
a rezerva o sear\ muzicii contemporane
ca fiind fericit\ [i de mare importan]\ pen-
tru deschiderea de care are nevoie spiritul
celui preocupat de raportarea perpetu\ la
nout\]ile culturale [i muzicale. 

Discursul argumentativ al maestrului
Fred Popovici, impresionant prin coeren]\
[i erudi]ie, a constituit prin el `nsu[i o
demonstra]ie spectaculoas\ de elocin]\ [i
suple]e lingvistic\, ornat\ cu dese trimiteri
- din care mare parte `n original - `n vasti-
tatea spa]iului cultural. 

Demonstra]ia sonor\ a fost posibil\
gra]ie aportului Cvartetului „Florilegium"
din Bucure[ti, ai c\rui membri - Marius
L\craru, M\lina Dandara, Ladislau
Csendes [i Anca Vartolomei - au demon-
strat c\ `n transpunerea sonor\ core-

spunz\toare a lucr\rilor
experimentale, este
nevoie at`t de o tehnic\
bine `nsu[it\ c`t [i de
virtu]ile unui instrumen-
tist de clas\. Pe l`ng\,
bine`n]eles, afinitatea [i
deschiderea c\tre acest
fel de exprimare
sonor\.

Ca s\ ilustreze
conving\tor `ntreaga
teorie, programul a fost
`mbog\]it cu o lucrare a
compozitorului Liviu
D\nceanu, „Dans de
dans", destul de clar\ [i
permeabil\ `n raport cu

ceea ce avea s\ urmeze. Pentru c\
folosirea limbajelor formale, propuse de
Aurel Stroe `nc\ de la sf`r[itul deceniului
[apte al veacului trecut [i aplicate riguros
`n Cvartetul compus `n 1972, const`nd `n
descoperirea unei anumite ordini
reductibile la o formul\, nu st`rnesc `ntot-
deauna entuziasmul unui public cople[it -
conform demonstra]iei propuse de amfitri-
on - de „aluviunile" [i preformul\rile
c`torva secole de muzic\ strict tonal\. 

~n Quatuor a cordes pour minuit, com-
pozitorul Octavian Nemescu construie[te,
concretizat\ mai ales `n ultima parte, o

adev\rat\ filosofie a t\cerii, refuz`nd, a[a
cum bine s-a spus, orice retoric\ specific\
muzicii clasice [i violent`nd prin aceasta
habitudinile noastre despre muzic\. 

Ca pentru a justifica apeten]a pentru
virtu]ile noului limbaj - care, `ntre noi fie
vorba nu e nou deloc, de vreme ce era
experimentat cu os`rdie `nc\ din anii '50 -
'60 - Fred Popovici a propus [i o lucrare
de a sa: Cvartet de coarde nr. 3, cu sunete
asistate de calculator. Persuasiunea sune-
tului electronic, folosit cu parcimonie, a
„asistat" procesul de deconstruc]ie a ulti -
mului cvartet beethovenian, op. 135 `n Fa
major, pornind, practic, de la nimic [i con-
struind o nou\ lucrare. 

A[a cum, printr-o inspirat\, subtil\ [i
de „bon gout" parafraz\ propus\ `n
exordiu, compozitorul, bizuindu-se pe
sonoritatea aproape identic\ - de mare
efect pentru cei care nu s-au n\scut `n
insul\ - transforma tradi]ionalul „Happy
new Year" `n „Happy new Ear" [i, merg`nd
mai departe, `n „Happy new Mind". 

Oricum, p`n\ le vor cre[te noi urechi,
pot s\ pariez c\ pe unii o s\-i cam doar\
capul; sau mintea. 

ULTIMUL ACT
S`mb\t\ sear\, `n sala Teatrului

Tineretului din Piatra Neam] s-a consumat
ultimul act al Festivalului muzical din
cadrul celei de a XXXIV-a edi]ii a
„Vacan]elor Muzicale la Piatra Neam]".

Evenimentul final a fost rezervat celor
zece participan]i la cursul de m\iestrie
interpretativ\ - canto, condus de-a lungul
a dou\ s\pt\m`ni de lucru de maestrul
Ludovic Spiess.

~ntr-un cadru scenografic care a
`ncercat s\ sugereze atmosfera rafinat\ a
operei, veghea]i `ndeaproape de maestrul
lor care, de altfel, a asigurat [i
prezentarea, tinerii interpre]i din Bucure[ti,
Ia[i, Timi[oara, Republica Moldova [i
Lituania au oferit un amplu expozeu liric
cuprinz`nd pagini consacrate ale reperto -

riului universal [i românesc. 
~n timp ce proasp\tul absolvent al

Academiei de Muzic\, Teatru [i Arte

Plastice din Chi[in\u, baritonul Valeriu
Caradja, cu un glas impostat, puternic [i
viguros, s-a dovedit a fi o voce de per-
spectiv\, tenorul Vitali Todira[cu pare sor-
tit, cel mult, genului cameral. Nicolae
Bantea este un tenor f\r\ o profunzime
sonor\ deosebit\, cu o voce t\ioas\, cam
f\r\ carne. Tenorul Daniel Zah a c`ntat
mult - Enescu, Verdi, Rossini - dar, din
p\cate, nu a convins. {i ca s\ demon-
streze c\ la capitolul tenori nu st\m tocmai
grozav, cei trei au c`ntat `mpreun\, nesin-

croniza]i, pripit [i `ndoielnic, celebra „O,
sole mio!".

Soprana C\t\lina Chelaru pare con-
struit\ dup\ datele bel-canto-ului de mod\
veche, cu exploatarea vocalelor `n tremo-
lo [i crisparea lor `n emisia semivocalic\,
`n timp ce Victoria Golovco reprezint\ o
alt\ [coal\ [i lucrul acesta este evident.
Chiar dac\ este destul de reticent\ [i
`nc\rcat\ de oarece complexe, sunetul
plin, rotund [i pregnant o caracterizeaz\
ca o sopran\ dramatic\ `n devenire.

Aceea[i reticen]\ `i este proprie [i litu-
anienei Egle Chi[iu, care, din p\cate, nu a
convins. Aria bijuteriilor i-a pricinuit mici
probleme de intona]ie [i altele, mai mari,
de limb\ francez\. 

Dac\ ar fi mai pu]in neglijent `n emisie
[i ar controla mai riguros toate dimensiu-
nile sonorit\]ii, baritonul Bogdan Zaharia
ar putea face impresie. 

P\tima[\, plin\ de temperament,

expresiv\, cu o sonoritate aparte de-a lun-
gul unei `ntinderi de invidiat pentru o
mezzo-sopran\, Ramona Zaharia mai are
[i atu-ul unei disponibilit\]i actorice[ti
care, negre[it, `i va `nlesni accesul spre
rolurile consacrate ale genului. 

Revela]ia serii a constituit-o evolu]ia
baritonului Vasile Chi[iu, cel mai aplaudat
protagonist. De altfel, faptul c\ Vasile
Chi[iu are o mai mare experien]\ dec`t
ceilal]i [i, `n plus, [i-a f\cut rodajul pe
scena Operei Na]ionale din Bucure[ti, se
vede; [i se aude. 

Acompaniamentul celor zece soli[ti a
fost asigurat exemplar de c\tre Ioana
Maxim, prim-corepetitor la Opera Na]ional\
din Bucure[ti [i de Mihaela Spiridon, lector
univ. la Colegiul Universitar de Muzic\ din
Piatra Neam].

Regia, conceput\ de Cristina Cotescu,
de la Opera Na]ional\ din Bucure[ti, a fost
discret\ dar eficient\, ajut`nd, `n mai multe
r`nduri, la sporirea puterii de persuasiune a
muzicii. 

{i astfel, `n aceast\ var\ ploioas\ [i
capricioas\ s-a consemnat `nc\ o fil\ din
istoria „Vacan]elor Muzicale la Piatra
Neam]". La anul, edi]ia cu num\rul XXXV
va avea, probabil, o semnifica]ie aparte.
Pe care va trebui s\ o onor\m cum se
cuvine.

Ioan AMIRONOAIE
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opera]ie simpl\ arat\ c\ aproximativ  3
% din cele peste 630 de reviste  care au
participat la etapa final\ a Concursului
Na]ional de reviste [colare au ob]inut
titlul de laureat. Procentul acesta demon-
streaz\ c\ e greu s\ te afli printre „cei
mari". Cu atât mai mult  cu cât „cei mari"
sunt  `n majoritate elevi de liceu [i nu
gâgâlici de gimnaziu. 

Pentru  c\  au  ocupat  locul I  pe
]ar\  cu  revista  gândit\  [i  realizat\  de
ei,

elevii - redactorii ai 20 de  publica]ii  nomina -
lizate  au  fost invita]i la Tab\ra Na]ional\ de jurnal-
ism care s-a desf\[urat la Muncel, Jude]ul Ia[i, `n
perioada 26 iunie- 2 iulie, 2005. Echipajele au fost
alc\tuite din  câte doi membri. Majoritatea elevilor
reprezenta licee [i colegii,  iar un num\r foarte mic a
provenit din  [coli gimnaziale.

Printre acestea se num\r\ [i dou\ publica]ii din
jude]ul Neam], este vorba de: GENERA}IA 9 de la
{coala Nr. 2 [i LUMIN| LIN| de la Seminarul
Teologic "Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena",
ambele din Piatra- Neam].  Cele dou\  reviste nu
sunt la prima performan]\ de acest gen, ele figurând
printre laurea]i [i la edi]ia anterioar\.                                                                           

Programul jurnali[tilor `n devenire a fost unul
diversificat. S-au realizat excursii la m\n\stiri, vizite
`n municipiul Ia[i, `ntâlniri cu ziari[ti, dezbateri, con-
cursuri [i , desigur, au fost decernate diplomele de
laureat pentru cele 20  de revistele nominalizate.

Cei mai mici dintre „cei mari" au fost reprezen-
tan]ii {colii Nr.2 din ora[ul nostru. Colectivul
redac]ional al publica]iei din aceast\ unitate a suferit
o recent\ „primenire" din cauze obiective.

Majoritatea redactorilor, elevi `n clasa a VIII a,
„au `mb\trânit", au devenit liceeni , au p\r\sit [coala
[i locul lor a fost luat de cei „ mai tineri", adic\ de

absolven]ii clasei  a V a. A[a se explic\ faptul  c\
elevele DIANA IANCU [i DGESICA MASLICOV au
alc\tuit  „noua" delega]ie a  revistei GENERA}IA.....
9. Trecute de câteva s\pt\mâni ̀ n clasa a VI a ele au
fost pentru prima dat\ `ntr-o  tab\r\ [i sunt

ner\bd\toare s\ prezinte `n paginile urm\torului
num\r al revistei  impresiile  adunate con[tiincios `n
carne]elele de reporter.     

Premiante la `ncheierea clasei a V- a,  fetele [i-au
dat cuvântul lor „de jurnalist" c\ la anul se vor afla din
nou printre „cei mari", adic\ printre  laurea]i. De alt-
fel, publica]ia din al c\rui colectiv redac]ional fac
parte se afl\ la al treilea premiu I  ob]inut `n acest an
[colar la diverse competi]ii de profil.

Cele mai mici participante au fost numai ochi [i
urechi la discu]iile purtate de colegii din licee cu vechi
tradi]ii `n domeniul publica]iilor [colare [i sunt con-
vinse c\ pot deveni ziariste  de excep]ie. Prestigiul
revistei le oblig\ s\ fie la `n\l]imea „b\trânilor" redac-
tori .

Prof. Monica S. CRISTEA
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romo]ia 1955 a
Liceului "Petru Rare["
a r\spuns "Prezent!"
C`nd anume? Pe 15
iulie a.c. Cum ar\tau
pu[tanii cu p\r gri-
zonat [i ochelari cu
multe dioptrii la
`nt`lnirea de 50 de
ani? Cam des-
cump\ni]i. Cople[i]i
de emo]ii de[i n-au

l\crimat. Dovezi? "Ce faci
Corneliu? Nu s`nt Corneliu,
Florine, s`nt Mitru]. Asta-i bun\,
dar nici eu nu s`nt Florin, s`nt
Octavian". E clar? Anii au trecut.
Scleroza, roza a lucrat cu os`rdie.
Murim c`te pu]in `n fiecare zi.

F\r\ s\ vrea, promo]ia 1955 a
prins: ultima conflagra]ie mondi-
al\, foametea, stabilizarea,
invazia ru[ilor, dezvelirea statuii
gloriosului soldat sovietic din fa]a
TT-ului. Aten]ie, atunci c`nd cen-
trul t`rgului era pavat cu piatr\
cubic\. A pl`ns cu lacrimi de croco -
dil la moartea lui Stalin de[i
du[manii comuniz\rii [opteau:
"bine c\ l-a luat dracu' [i pe tar-
toru' \sta!" Considerat p\rintele
tuturor copiilor, inclusiv al
pu[tanilor de la "Petru Rare[", pe
care `i durea `n cot de Iosif
Vissarionovici- t\tucul popoarelor.

Promo]ia noastr\, musai "de
aur", format\ din trei clase
stra[nice de b\ie]i- A, B, C- a
primit diploma de maturitate,
pa[aportul pentru via]\, de la
dasc\li de excep]ie. Nume mari:
Aurel Rotundu, Constantin Bor[,
Geta Pralea, Valerian Ceau[u,
Elena Ple[a... "Tante Ple[a", cum
`i spuneam noi, pentru sufletul
dumneaei mare, de mam\
adev\rat\. Domnul profesor
Rotundu a slujit cu credin]\ istoria.
Nu avea rival `n materie. }inea
lec]ii de vis. Culmea, folosea
numai tabla, crida [i harta.
To]i `l urm\ream cu gurile
c\scate. Ne trezeam din
extaz, c`nd suna de ie[ire.
P`n\ [i loaza clasei pleca
acas\ la mum\-sa cu lec]ia
`nv\]at\. De[tept. Deviza

magistrului? "Istoria, dragilor, este
sufletul nostru, al românilor!" A[a
era pe atunci.

Matematicianul C. Bor[ venea
la ore f\r\ catalog. Cu m`inile la
spate, `n pas domol. Notele i le
trecea [eful clasei pe un petec de
h`rtie. La "C" acest serviciu era
f\cut de fiul s\u- Dan, actual-
mente universitar. Dup\ ce eram
sco[i la ecranul negru [i freca]i
bine- bine,, c\dea sentin]a. Ca o
ghilotin\. "Pune-i doi lu' Costic\"!
~n mintea ilustrului pedagog, to]i
deveneam Costic\. Era vremea
c`nd limba rus\ se `nv\]a c`nt`nd
[i notele se puneau de la 1 la 5.
{coala sovietic\ era cea mai
avansat\ din lume. Cu 1 [i 2
miroseai a repetent, cu 3 treceai
ca g`sca pe ap\, 4 [i 5 erau pen-
tru barosani, pentru elitele clasei.

Cu Doamna profesoar\ Geta
Pralea nu te jucai. Era tran[ant\.
"Dac\ nu `nve]i române[te, nu ter-
mini [coala! Nu cite[ti, nu [tii!"
C`nd m\ uit la televizor [i ascult
parlamentarii no[tri, m\ umfl\
r`sul. M\ `ntreb cine i-a promovat,
unde [i c`nd. P\i Doamna mea de
român\ i-ar fi l\sat pe to]i repe-
ten]i dac\ `nv\]au cu ea. Ar fi f\cut
un mare bine ]\rii.

Din p\cate, la `nt`lnirea de
promo]ie au absentat cam mul]i
dintre noi. I-a chemat Dumnezeu
la El. Fie-le ]\r`na u[oar\! Au ple-
cat: Dr. Corneliu Iacob, ing. Victor
Iacob, col. Puiu Mironescu, Costel
Topliceanu... Asta nu `nseamn\ c\
promo]ia a capitulat. Tr\ie[te prin
nume sonore de doctori, profesori,
ziari[ti. Nu d\m exemple ca s\ nu
uit\m pe cineva. "Nimeni nu
`mb\tr`ne[te frumos dac\ nu este
`nconjurat de recuno[tin]a [i stima
contemporanilor", scria c`ndva
Tudor Vianu. Avea dreptate?

Dumitru RUSU
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(Urmare
din num\rul trecut)

rogramul evaluativ
California arat\ apoi
o rela]ie invers\ `ntre
"cantitatea" vizion\rii
Tv [i achizi]ia de
cuno[tin]e (randa-
mentul [colar), mai
ales c`nd timpul
petrecut la televizor
dep\[e[te 6 ore pe zi
(Chomstock 1991) [i
mai ales `n familiile

cu nivel economic redus.
Potsman (1985) a afirmat astfel
c\ curiculum-ul [colar e direct
influen]at de curiculum-ul TV,
consecutiv descre[terii nevoii de
efort care duce la pasivitate. De
aici, deseori, nevoia de a perfecta
`n [coal\ curiozitatea st`rnit\ de
TV. Se atribuie astfel [colii sarci-
na de a atenua violen]a ca [i
stereotipia TV care influen]eaz\
un copil normal [i cu at`t mai mult
unul deviant sau subliminal
(Nickerson 1995).

~n concluzia acestor studii se
re]ine c\ excesul TV interfereaz\
negativ cu achizi]iile [colare,
deoarece, cantitatea de efort
mintal investit `n TV este mai
mic\ dec`t acea investit\ `n
[coal\.

~n ceea ce prive[te emo]iile [i
comportamentul s-a constatat c\

TV cre[te agresivitatea [i scade
comportamentul prosocial
(Doonerstein 1994) consecutiv
provoc\rii [i frustr\rii, mai ales la
copii [i mai ales pe termen scurt,
dar chiar [i pe termen lung (Wood
1991). Rosengren `n Suedia a
ar\tat c\ TV favorizeaz\
socializarea negativ\ `n raport
direct de nivelul QI, studiu confir-
mat [i `n Polonia, Olanda, Israel
sau Australia. TV dezinhib\ deci
pulsiunile (r\spunsurile) agresive
(gadow 1992) [i produce un efect
de contagiune comportamental\
consecutiv\. Mai mult ea dezvolt\
stereotipurile comportamentale
(Cheney 1993), ocupa]ionale
(Donnerstein 1994), vestimentare
(Liebert 1998), sexuale (Gunter
1996) etc, `nc`t, corela]ia dintre
TV [i comportamentul maladaptiv
social este de necontestat.
Efectul se datoreaz\ percep]iei
inadecvate a realit\]ii, consecutiv
dificult\]ii de a distinge `ntre fan-
tastic [i real (Spafkin 1990). Sub
aspect comportamental, copiii din
familii dezorganizate percep
violen]a ca o cale realist\ de
solu]ionare a problemelor de
via]\, ceea ce duce la un compor-
tament `nv\]at [i modelat prin
imita]ie (Bandura 1967). TV dez-
volt\ imita]ia [i trecerea la acte ce
devin voluntare, ca adev\rate
modele de comportament, astfel
c\, imaginile v\zute, mai ales la
copii, le formeaz\ sensibilitatea [i

spiritul `ntr-o anumit\ direc]ie
nociv\. TV interfereaz\ deci cu
procesele de socializare pozitiv\
sau negativ\ pe termen scurt [i
lung, subiec]ii, mai ales copiii,
`nsu[indu-[i credin]a [i valorile
propagate de TV ca fiind unica
surs\ de informa]ie (Gerbner
1984), fapt ce face ca perceperea
realit\]ii prin TV s\ nu fie identic\
cu perceperea vie]ii reale. TV
omogenizeaz\ deci comporta-
mentele [i cultiv\ puncte de
vedere comune, ca [i pattern-uri
comportamentale identice de
grup (Gerbner 1986), ea fiind
considerat\ mai realist\ dec`t
via]a. Acelea[i efecte de dezin-
hibi]ie comportamental\ le pro-
duc [i tehnologiile video games
(Funk 1996) ca [i computerul [i
Internet-ul ce duce la manipu-
larea informa]iei [i supleerea
memoriei, prin informa]iile oferite,
toate `ntorc`ndu-se `mpotriva
vie]ii reale (Floyd 1996). Acest
fapt este paroxistic accentuat,
mai ales pentru vizion\rile
pornografice [i violente ce reali -
zeaz\ o comunicare f\r\ partici-
pare (Morris 1996) [i f\r\
`n]elegerea mesajelor morale a
unor atari scene, chiar dac\ ele
le-ar con]ine. Deci mass- media
are un efect mare asupra unui
mic procentaj de oameni [i un
efect mic asupra unui mare pro-
centaj de oameni (Liebert).
Efectul principal este de imitare

(mai ales la copii) [i de dezin-
hibare (inform`nd despre tehnicile
de violen]\ [i mobiliz`nd pentru
cunoa[terea lor). Mul]i oameni
predispu[i la violen]\ `[i `nsu[esc
scenariile oferite, pentru c\,
mass- media produce o desensi-
bilizare emo]ional\, reduce
empatia [i produce frecvent o
stare de catarzis. Astfel, violen]a,
chiar `nn\scut\ sau ontogenetic
c`[tigat\ (prin socializare nega-
tiv\ sau prin provocarea de eveni-
mente specifice) poate fi defulat\
prin vizionarea scenelor de
violen]\ (teza veche a lui
Aristotel), prin consumarea
violen]ei la nivel imaginar (teza lui
Freud) sau prin angajarea `n
"agresiuni" f\r\ consecin]e
sociale cum ar fi sportul (teza
veche a lui Platon).

Dar multiple alte variabile
accentueaz\ efectele TV: modul
parental agresiv, nivelul de maturi-
tate cognitiv\ [i social\,
ne`n]elegerea consecin]elor
scenelor vizionate, QI, sexul, pre-
dispozi]iile agresive native, v`rsta,
cantitatea scenelor, atitudinea
adul]ilor fa]\ de scenele de
violen]\ etc. (Weigman 1992, Paik
1994, Dorr 1996, Messaris 1986,
Eron 1986, Lynn 1986, Slaby
1994).

Prof. Gheorghe
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I. Cânt\ Cintez\!
n momentul `n care scriu aces-
te rânduri n-am cum s\ [tiu [i
nimeni nu [tie exact, dac\ sce-
nariul alegerilor anticipate se
va materializa, sau va fi o alt\
cacealma politic\; oricum eu
tot doresc s\-i fac o invita]ie
domnului Ministru al S\n\t\]ii
Publice - Mircea Cintez\. 

Acest domn, care critica
virulent, cu argumente de
nedemontat, PSD-ul `n ultimii

3-4- ani, odat\ ajuns ministru, prin votul
celor ca mine, care iar au avut curajul s\
cread\ c\ schimbarea va duce la „S\
tr\im (mai) bine!", a fost lovit brusc de o
amnezie sor\ cu anemia [i repet\ `n
ne[tire acela[i r\spuns la `ntreb\ri
diferite: N' am !".

M\ gândesc cu `ngrijorare dac\ nu
cumva o fi adev\rat, a[a cum s-aude, c\
ar exista un plan sadic, mai tare ca
r\zboiul de „cur\]are" a poporului român,
la care guvernan]ii trecu]i [i actuali sunt [i
ei p\rta[i: cei tineri tr\iesc drama lipsei de
motiva]ie [i de perspectiv\, maturii fug pe
capete la pr\[it de c\p[uni `n Spania, `n
timp ce p\mântul p\rin]ilor lor r\mâne
pârloag\, iar b\trânii pensionari  ni se
sting f\r\ lumânare, c\lca]i unii de al]ii `n
picioare, la cozile absurde ale farmaciilor
care, dup\ o via]\ de munc\, `i trateaz\
cu arogan]\ [i dispre].

Domnul nostru ministru nu e de z\rit
acum la nici un post de televiziune ca s\
explice, din minim bun sim], CE E DE
F|CUT ca s\ ... tr\im... m\car, a[a c\ m\
v\d nevoit\ s\-l invit cu respect s\ se
interneze, ca simplu cet\]ean, la sec]ia
de cardiologie a oric\rui spital, s\-[i ia
medicamentele compensate, pe data de
`ntâi a fiec\rei luni, [i apoi s\ cânte (dac\
mai poate)!

II. Cea mai bun\
facultate -
HiiiiiDRO!

A[a cântau la chefuri colegii din „
Tudor Vladimirescu" prin c\mine, pe când
eram eu student\ `n Ia[i.

Unde sunte]i fra]ilor , c\ era]i cu
sutele acum dou\ decenii, când v-a
[colarizat Cea[c\ s\ ne fi]i de folos, iat\,
acum, când ni-i ]ara  sub ape? 

Ce face primul hidrotehnist al ]\rii,
Bunicu]a p\pat\ pe-o m\sea de lupul
prost\nac? Apare tuns, ras [i frizat pe
televizor, `n conferin]\ de pres\, s\-i
explice lui B\sescu ce trebuie s\ fac\ el

ca pre[edinte.
Da mata' ce-ai f\cut `n 15 ani (minus

4), `mi vine sincer s\-l `ntreb prin ecran,
de ai uitat cu des\vâr[ire de regu-
larizarea sistemului hidrotehnic na]ional,
de n-ai investit `n poduri [i [osele [i n-ai
verificat rezisten]a barajelor socialiste
nereabilitate ale patriei? {tiu! Ai p\storit o
hoard\ de mafio]i, care fac azi cozi la
Parchet, a[a cum f\ceau pân\ mai ieri
cozi la depunerile de valut\ - forte, `n con-
turile personale din Elve]ia. 

Un amic de[tept `mi spunea c\
terori[tii  interna]ionali nu ne vor ataca
prea curând , din simplul motiv c\ [tiu
pân\ [i ei c\ pe noi ne poate scoate din
circuit o bomb\ cu z\pad\ iarna [i o
ploaie toren]ial\ vara, c\ ve[nic ne prinde
sfânta natur\ mult prea nepreg\ti]i.

Domnule Pre[edinte al României,
atât de proasp\t ales de popor, nu vre]i
dumneavoastr\ s\ v\ chema]i la ordin to]i
speciali[tii care-au mai r\mas `n aceast\
]ar\, pe care o conduce]i ca pe un vapor
care ia ap\, s\-i anun]a]i civilizat c\-i
stare de necesitate?

Sau `ng\dui]i cu deplin\ `n]elegere,
pe care o vom interpreta ca pe o jalnic\
form\ de capitulare, c\ singura comand\
pe care clasa politic\ a anului 2005 o
respect\ este:
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