
n Pantheonul
P e d a g o g i e i
Române[ti, chi -
pul spiritual al lui
Dimitrie Gusti
( 1 3 . 0 2 . 1 8 8 0 ,
Ia[i- 30.10.1955,
Bucure[ti) are o
str\lucire aparte,
datorit\ inten-
sit\]ii [i tensiunii

educative ale tuturor demer-
surilor sale teoretice [i prac-
tice, toate `n slujba na]iunii, a
umanit\]ii.

La 125 de ani de la
na[tere [i 50 de posteritate,
revista cadrelor didactice

nem]ene- APOSTOLUL- `l
omagiaz\ amintind c`teva din-
tre numeroasele-i [i marile-i
realiz\ri pedagogice, cu
carac terul lor de repere pen-
tru `naintarea noastr\ `n noul
veac.

Dup\ 12 ani de aprofun-
date studii universitare: la Ia[i
(un an), la Berlin (sociologice,
juridice, economice), la
Leipzig (cu W. Wundt,
ob]in`nd doctoratul `n filosofie,
1904), la Paris (cu E.
Durkheim), ocup\, prin con-
curs, `n februarie 1910, cate-
dra de "Istoria filosofiei
grece[ti, etic\ [i sociologie" la

Universitatea din Ia[i. Faptul
e un model pedagogic [i o
mustrare pentru cei ce vor s\
parvin\ la posturi universitare
prin politic\ [i... corup]ie.

A fost decan `ntre 1918 [i
1920, c`nd s-a transferat la
Universitatea din Bucure[ti, la
catedra nou `nfiin]at\ de
"Sociologie, Etic\ Politic\ [i
Estetic\". {i aici, ca [i la Ia[i
(unde `l formase pe Petre
Andrei) a creat o [coal\ de

SETEA
DE
DIALOG

`nd vine vorba
de educa]ie,
toat\ lumea `i
r e c u n o a [ t e ,
f\r\ s\ stea pe
g`nduri, impor-
tan]a de prim
rang, `n soci-
etate.

De la profe-
sorul instalat `n

fotoliul demnit\]ii, av`nd
cele mai bune inten]ii- p`n\
la `nv\]\torul din cap\tul
jude]ului- s\ spunem Solca,
Oniceni- unde istoria se
pare c\ a `ncremenit, pro-
nun]area cuvintelor [coal\,
carte, `nv\]\tur\ sunt
cuvinte deosebite, care
trezesc `n con[tiin]\ nu
numai respect.

Lec]ia de istorie de la
fiecare `nceput de an [colar
`l `nva]\ pe dasc\l c\ pro-
pria sa emancipare r\m`ne
doar o ipotez\.

De ani de zile `l
a[teapt\ speran]a
schimb\rii- miracol ce nu se
mai petrece. Ceea ce
c`[tig\m azi, pierdem
m`ine. Unii dintre noi
sper\m c\ doar prin limba
protestului se poate face cel
mai bine auzit glasul nostru.
{tim cu to]ii c\ pentru a
ob]ine ceva, ce de fapt ni se
cuvine, judec`nd dup\
`nsemn\tatea noastr\ ca
recuno[tin]\- `nv\]\m`ntul
prioritate na]ional\- trebuie
mai `nt`i s\ convingem.

âmb\t\, 5 noiembrie 2005, la {coala „Spiru Haret" din Piatra - Neam] s-a desf\[urat
cercul pedagogic al Consilierilor pentru proiecte [i programe educative [colare [i
extra[colare. Bucurându-se de o participare numeroas\ (inclusiv a dlui prof. Eugen
Dinu Vasiliu, inspector responsabil cu activitatea educativ\),  ac]iunea, organizat\ de
profesor Mihai Floroaia - consilier educativ la [coala sus - men]ionat\, a avut drept scop
dezbaterea planului managerial al profesorului - consilier, planificarea ac]iunilor
cuprinse `n Calendarul activit\]ilor educative [colare [i extra[colare, prevenirea
infrac]ionalit\]ii `n rândul elevilor. 

Dup\ vizitarea unit\]ii [colare, participan]ii s-au `ntrunit `n sala de festivit\]i a [colii
pentru derularea programului: prezentarea, de c\tre elevii clasei a III-a A, a  piesei de

teatru „Prin]ul Miorlau"; dezbatere pe temele: prevenirea [i combaterea infrac]ionalit\]ii `n rândul
elevilor, prevenirea traficului de fiin]e umane (invitat dna subcomisar Elena Stoleru din partea I.J.P.
Neam]); proiectarea [i organizarea activit\]ii consilierului pentru programe educative [colare [i
extra[colare; realizarea activit\]ilor din Calendarul activit\]ilor educative  extra[colare [i ac]iunilor

nc\ un e[ec al
"adev\rului [i
drept\]ii" `l constituie
Acordul propus de
Guvern sindicatelor,
`n urma negocierilor
generate de greva
general\ din
`nv\]\m`nt.

Este [i pentru
sindicate e[ec [i

pentru Alian]a DA. Din
`nfruntarea `ncr`ncenat\ dintre
sindicate [i guvern, pre[edintele
B\sescu z`mbe[te triumf\tor:
~nv\]\m`ntul va primi 5% din
P.I.B. nu pentru salarii, ci pentru
proiecte [i programe.

Nici un fel de implicare
nepolitic\ `n evenimente. Totul
apare la final, ca un joc m`r[av al
for]elor la putere: "bani numai

pentru ei, vorbe [i minciuni pen-
tru noi."

5% a]i cerut, 5% v-am dat.
M`nca]i programe [i proiecte,
dragi apostoli ai [colii române[ti.

Amar [i dureros rezultat al
grevei generale, dar nici dinami-
ta n-ar fi urnit din loc un princi piu
financiar al cuget\rii libere (li -
berale): egali `n datorii prin
na[tere, diferen]ia]i `n c`[tiguri
dup\ Putere. ~n concluzie, cine
are Puterea c`[tig\, cine sper\,
viseaz\. Visul va r\m`ne cel mai
frumos dar pe care ni l-a oferit
Dumnezeu [i pe care nu
`ndr\zne[te nimeni s\-l trans-
forme pe p\m`nt `n realitate,
pentru a nu st`rni m`nia Celui de
Sus.

De fapt greva nu a `nsemnat
neap\rat un protest `mpotriva

guvernului. Protestul `n esen]a
lui exprima revolta noastr\, a
celor care sim]im cu adev\rat c\
nu "t\iem frunze la c`ini" `n
[coal\, ci chiar d\m c`t putem
din noi, ([i lumin\ [i sudoare [i
c\ldur\ celor care au nevoie,
copiilor [i tinerilor) `mpotriva
condi]iei noastre zilnice de
munc\ [i via]\. Drama intelectu-
alului român a fost [i va r\m`ne
nu numai `n literatur\, ci mai
ales `n via]\ [i societate. Lupta
noastr\ pentru adev\r [i drep-
tate este `n noi, este `n esen]a
firii oric\rui intelectual onest.

Eu a[a privesc, de data
aceasta, greva, [i cred c\ cei
biruitori am fost noi. Am ie[it mai
cura]i, mai hot\r`]i s\ relu\m
lupta. Manevrele guvernului,
`nt`rzierea negocierilor, arogan]a

[i superficialitatea propunerilor
prin cele dou\ proiecte de Acord
dovedesc dincolo de opacitatea
cognitiv\, vulnerabilitatea
moral\ [i politic\ a celor ce
guverneaz\.

S\ nu `ncerc\m s\ g\sim
vinova]i [i ]api isp\[itori pentru
justificarea finalului, ar fi gre[it.
De data aceasta [i conceptual [i
organizatoric, greva a fost bine
articulat\.

Referendumul dinaintea
grevei a dat semnalul
declan[\rii, peste 75% din
lucr\torii din `nv\]\m`nt s-au
angajat deliberat `ntr-o aseme-
nea ac]iune, ceea ce reprezint\
un mare c`[tig: dintr-un `ntreg,
trei sferturi Grev\ [i numai un
sfert (anti Grev\).

~n plan organizatoric s-a
respectat de aceast\ dat\ prin-
cipiul de "jos `n sus". Greva a
fost hot\r`t\ de "vocea cance-
lariilor" [i va `nceta tot tot prin
"vocea cancelariilor".
Comunicarea `ntre e[aloane s-a
realizat, cu mici excep]ii, `n
condi]ii bune, monitorizarea de
asemenea. N-au existat inci-
dente nepl\cute. {i pentru c\
dorim s\ privim  evenimentele,
nu doar din interior, v\ vom
reaminti una din fabulele lui
Grigore Alexandrescu "Toporul
[i p\durea".

Secretar executiv
S.L.L.I.C. Neam]

Prof. {tefan
CORNEANU
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Prof. drd. Mihai FLOROAIA -
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DIMITRIE GUSTI - EDUCATORUL

TOPORUL {I P|DUREA
...~ntr-o p\dure veche, `n ce loc nu ne pas\,
Un ]\ran se dusese s\-[i ia lemne de cas\.
Trebuie s\ [ti]i `ns\, [i poci s\ dau dovad\,
C\ pe vremea aceea toporul n-avea coad\.
Astfel se `ncep toate: vremea des\v`r[e[te
Orice invent\ omul [i orice duhul na[te.
A[a ]\ranul nostru, numai cu fieru-n m`n\,
~ncepu s\ slu]easc\ p\durea cea b\tr`n\.
Tufani, palteni, ghindarii se `ngrozir\ foarte:
- "Trist\ veste, prieteni, s\ ne g\tim de moarte-
~ncepur\ s\ zic\- toporul e aproape!
~n fundul unei sobe ]\ranu-o s\ ne-ngroape!"
- "E vreunul d-ai no[tri cu ei s\ le ajute?"
Zise un stejar mare, ce avea ani trei sute
{i care era singur ceva mai la o parte.
- "Nu". - "A[a, fi]i `n pace: ast\ dat\-avem parte;
Toporul [i ]\ranul alt n-o s\ izbuteasc\,
Dec`t s\ osteneasc\".
Stejaru-avu dreptate:
Dup\ mult\ silin]\, cerc\ri `ndelungate,
D`nd `n dreapta [i-n st`nga, cu pu]in\ sporire,
}\ranul se `ntoarse f\r\ de izbutire.
Dar c`nd avu toporul o coad\ de lemn tare,
Pute]i judeca singuri ce trist\ `nt`mplare.

Istoria aceasta, de-o fi adev\rat\,
~mi pare c\ arat\
C\ `n fie[ce ]ar\
Cele mai multe rele nu vin de pe afar\,
Nu le aduc streinii, ci ni le face toate
Un p\m`ntean de-ai no[tri, o rud\ sau un frate.

Grigore ALEXANDRESCU

RARE{UL, la 136 de ani
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e obicei, luna
noiembrie este o
lun\ bacovian\.
Anul acesta- ca de
vreo 15 ani
`ncoace- nu am mai
luat `n seam\
S\rb\toarea Marii
Revolu]ii din
Noiembrie. Dar,
parc\ am r\mas

aceia[i oameni.
Oameni care se fac mereu

c\ nu aud, nu pot sau nu vor s\
aud\. S\ aud\ c\ nu suntem
cei de la mina Vulcan, ori de la
oricare alt\ unitate.

Noi, din p\cate, suntem
profesori. Noi nu putem r\stur-
na sau motiva Guvernul. Noi
ie[im `n strad\ eventual cu o
cret\ `n m`n\ [i umbl\m
cumin]i pe l`ng\ vitrinele lumi-
noase, cu sfiala Domnului
Trandafir. Cel mult ne per-
mitem un z`mbet atunci c`nd
elevii (fo[tii) `[i mai amintesc
de noi [i ne binecuv`nteaz\ cu
un salut protocolar.

6% din PIB? Ar fi bine. Dar
c`t e la Administra]ie? C`t e la
Armat\? Dar la Justi]ie?
D\sc\limea, ori mai bine zis
Intelectualitatea, nu a `nsem-
nat niciodat\ prea mare lucru.

Sincer vorbind, l\s`nd la o
parte democra]ia, a[ dori o dic-
tatur\ a intelectualilor. S\ nu
mai fim doar o p\tur\, s\ fim o
clas\, d`nd un sens apropiat
de "[taif" acestui cuv`nt.

Am senza]ia c\ nu se
poate. Noi, profesorii,
`n]elegem pentru c\ suntem
urma[ii domnului Trandafir.

Un Domn Trandafir `n
Europa civilizat\. C`t o s\-l mai
invoc\m drept model de ]inut\
moral\?

Azi nu mai ai nici o [ans\.
Valorile actuale se num\r\ `n
"parai", "gipane", "mer]ane" pe
care dac\ nu le ai [i nu ai cum

s\ le ai, e normal ca valoarea
TA s\ fi disp\rut.

A[a c\- vorba c`rcota[ilor-
"las\-ne, las\-ne"- domnule
Trandafir.

Dar mai sunt `ntre noi [i
ideali[ti. Pentru cei care au fost
asemenea lui [i pentru al]i ide-
ali[ti- `ntr-un noiembrie baco -
vian, din acest an, mai r\u ca
dinainte, dar mai bun dec`t cei
care vor urma, am `nchinat un
g`nd.

Prof. Valerian
PERC|

storia confreriilor [i a
ordinelor religioase
ale Evului Mediu de
pe teritoriul ]\rii
noastre este mai
pu]in abordat\.
Cercet\tor la
Institutul de Istorie
„G. Bari]" din Cluj,
Lidia Gross face
parte din colectivul
care editeaz\
colec]ia de docu-

mente medievale privind istoria
Transilvaniei. ~n premier\ pentru
cercetarea istoric\ româneasc\
aduce numeroase informa]ii
privitoare la imaginea vie a
ora[ului medieval transilv\nean
dezb\tând problema ordinelor [i
a confreriilor existente pe acest
teritoriu.

Ap\rut\ la Editura Grinta,

Cluj-Napoca `n 2004, cartea
Lidiei Gross, Confreriile
medievale `n Transilvania (seco -
lele XIV-XVI), are toate virtu]ile
unei reu[ite sinteze, consacrat\
acestui subiect din peisajul isto-
riografic autohton [i controversat
chiar [i la nivelul istoricilor occi-
dentali specializa]i `n domeniul
vie]ii religioase [i corporatiste a
Evului Mediu. Studiul porne[te
de la izvoarele istorice [i con-
duce spre izvoarele istorice,
spre interpretarea mai corect\ a
acestora, mai aproape de reali-
tatea trecutului. 

Con]inutul este structurat `n
[ase capitole: I. Confreriile
medievale `n Europa; II.
Societate urban\ [i institu]ii reli-
gioase `n Transilvania (secolele
XIV-XVI);  III. Confrerii clericale;
IV. Confrerii [i ordine religioase;

V. Confreriile „Corpus Christi";
VI. Alte tipuri de confrerii urbane
ale st\rilor laice; Concluzii;
Bibliografie; Anexe.  Confreria
medieval\ reprezint\ o institu]ie
auxiliar\ a Bisericii Romano-
Catolice.  Fiind un fenomen spe-
cific lumii catolice medievale,
confreria, se reg\se[te [i `n
spa]iul transilvan al secolelor
XIV - XVI (cu anumite particula -
rit\]i), mai exact `n marile centre
urbane, care ofer\ teritoriul
predilect de manifestare al aces-
tei mi[c\ri. Refacerea coerent\
a istoriei confraternale con-
tribuie, `n primul rând, la
cunoa[terea mai nuan]at\ a
vie]ii spirituale medievale, dome-
niu mai pu]in cercetat `n istori-
ografia român\. De[i are doar
un rol auxiliar `n cadrul bisericii,
confreria posed\ o personalitate

complex\ , greu de „fixat"
exhaustiv, schi]area ei nece-
sitând date nu numai din istoria
Bisericii ci [i din cea social\,
economic\ [i juridic\. Din acest
motiv, istoria confreriei [i a vie]ii
religioase propune o alt\ viziune
asupra societ\]ii urbane transil-
vane, departe de cli[eele „evului
`ntunecat". Descoperim un alt Ev
Mediu, dinamic (cel pu]in `n rân-
dul anumitor categorii sociale),
`n care indivizii `[i organizeaz\
existen]a ]inând seama de
nevoile materiale, dar [i de cele
spirituale, confreria fiind [i o
form\ de manifestare a religiozi -
t\]ii. Izvoarele p\strate relev\
prezen]a acestei institu]ii auxili -
are `ndeosebi `n mediul german,
`n ora[ele care au o component\
majoritar\ saxon\: Bistri]a,
Bra[ovul, Clujul, Sibiul `nregis -

trând cele mai multe confrerii
`ntre secolele XIV - XVI. 

Constituirea confreriilor `n
Transilvania se explic\ prin spiri -
tualitatea timpului, foloasele
materiale ale ader\rii fiind com-
plementare. Fundamentarea
teologic\ a confreriilor
medievale se bazeaz\ pe con-
ceptul de communio sanctorum,
prin care se consolida rela]ia
special\ dintre credincio[ii de pe
p\mânt [i sfin]ii din ceruri.
Atitudinea omului medieval `n
fa]a mor]ii, grija fa]\ de lumea
„de dincolo" reprezint\ o moti-
va]ie foarte serioas\ ce
`ndeamn\ spre „asociere".
Ordinele religioase prezente `n
Transilvania `[i au propriile con-
frerii de rug\ciune ([i pentru
laici), implicându-se totodat\ [i
`n organizarea altor confrerii
urbane, `ndeosebi profesionale.

Dintre acestea, mai bine
reprezentate sunt confreriile
Corpus Christi, fiind cele mai
numeroase `n `ntreg regatul.
Centru me[te[ug\resc [i comer-
cial, ora[ul medieval ne apare ca
un teritoriu cu o intens\ via]\
religioas\  impunându-se prin
promovarea formelor devo -
]ionale ce caracterizeaz\
pietatea Evului Mediu.

Cu o bogat\ bibliografie,
191 de titluri (din care 20
reprezint\ edi]ii [i documente),
lucrarea Lidiei Gross reprezint\
ceea ce `n istoriografia german\
se nume[te „ein
Grundlagenwerk der rumänis-
chen Mediävistik."

Prof. drd. Mihai
FLOROAIA -

{coala „Spiru Haret" 
Piatra - Neam] 

QUARC DE LICEU
Quarc de liceu" este revista Cercului de
astronomie fondat de elevii Colegiului Na]ional
"Roman Vod\" `n septembrie 2002, cu deviza:
"~mpreun\ putem `nv\]a astronomie [i multe alte.
Dorim ca `mpreun\ s\ cultiv\m interesul fa]\ de
ceea ce ne `nconjoar\. S\ dovedim c\ `nc\ mai
sunt destule enigme cu privire la Universul cunos-
cut de p\m`nteni. ~mpreun\ putem schimba ceea
ce trebuie schimbat, cu o singur\ condi]ie: S\
dorim aceasta!"

La ini]iativa elevilor Alin Iosub, M\lina Patachi, Alexandru
Tr\istaru, Raluca Andronic, Cornel Pascal, Mariana
{tef\noaie, Simona P`nzariu, Iulia Pintilie, Maricia Apetrei,
Beatrice V\t\m\nelu, Raluca Andronic, Andra Olteanu,
Andreea Climac, Anca Cuvinciuc, s-a `nfiin]at Cercul de
astronomie ca activitate extra[colar\. Deschiderea a avut loc
`n sala de festivit\]i Garabet Ibr\ileanu, `n prezen]a invita]ilor:
prof. Ion Adam- pre[edintele Asocia]iei Astronomice "Sirius",
scriitor Gheorghe Neagu- redactor [ef al revistei "Oglinda lite -
rar\", maior (r) Marcel Iancu- specialist `n motoare cu ardere,
astrofizician ing. Dan Ungureanu, [i a atras `nscrierea a 49 de
membri, elevi interesa]i de studiul fenomenelor astrale [i nu
numai.

Activitatea lunar\ a cercului s-a finalizat prin organizarea
a patru simpozioane (din p\cate numai `n cadrul CNRV), pe
teme de astronomie [i literatur\ S.F., simpozioane `n care ele-
vii [i-au prezentat temele de studiu propuse `n programul de
activitate. Tot urmare a unei preg\tiri membrii cercului au
ob]inut rezultate foarte bune la Olimpiada de astronomie- faza
jude]ean\. Elevii Alexandru Tr\istaru, Andreea C\limac [i
Anca Cuvinciuc (premiul III), califica]i pentru Na]ionala de
astronomie de la Sibiu, au ob]inut rezultate nea[teptat de
bune, fiind speran]ele roma[cane viitoare pentru echipa
na]ional\ de astronau]i.

~n literatura S.F., elevul Alin Iosub a reu[it debutul ca scri-
itor, cu romanul "Lumini]a de la cap\tul tunelului", `n revista li -
terar\ "Oglinda literar\". Forma]ia de muzic\ a liceului a into-
nat la deschiderea fiec\rui simpozion organizat `n septembrie
[i respectiv `n octombrie, "Imnul astronomilor romanvodi[ti",
aplaudat frenetic de cei prezen]i `n sala de festivit\]i. ~n cadrul
Simpozionului Na]ional organizat `n mai, la Liceul Teoretic M.
Eminescu din B`rlad, prof. Tit Tihon a ob]inut premiul special
pentru cartea "Minighid de astronomie `n imagini". ~n partene-
riat cu Clubul copiilor Roman, prof. Tihon Tit [i prof. Vasile
Ravaru au realizat `n luna august 2005 un panou al Sistemului
solar la scar\. Elevele Roxana P`nzariu [i Iulia Pintilie au par-
ticipat cu o carte de colorat cu tem\ S.F. la Simpozionul
C.C.D. din mai 2005, carte de benzi colorate care va ap\rea
[i `n 2006.

Activitatea viitoare a cercului se va l\rgi `n parteneriat cu
{coala V. Alecsandri sub coordonarea prof. V. Ravaru [i se va
axa pe preg\tirea Olimpiadelor [colare de astronomie,
realizarea de filme de [tiin]\ [i de divertisment, publicarea
revistei "Quarc de liceu" prin Casa Corpului Didactic Piatra
Neam]

Prof. Tit TIHON
CNRV Roman

iceul cu program
sportiv Roman be -
neficiaz\, `n
prezent de un
proiect Comenius,
care este finan]at
din fondurile Uniunii
Europene, prin
s o c i e t a t e a
Socrates. Proiectul
"Euro- Laboratorul"
este amplu, iar par-
ticiparea partene -

rilor cuprinde [coli de mare
prestigiu din Italia, Spania,
Fran]a, Anglia, Suedia,
Finlanda, Austria, Polonia,
Germania [i România.
Proiectul se adreseaz\, `n

egal\ m\sur\, elevilor [i profe-
sorilor. La `nt`lnirea din aprilie
2006- care va avea loc la
Liceul cu Program sportiv -
Roman- vor participa profesorii
coopta]i `n derularea proiectu-
lui, urm`nd ca `n etapele
urm\toare s\ fie inclu[i [i elevi
de la fiecare liceu.

Doamna profesoar\ Irina
P\tr\uceanu- cea care se
ocup\ de proiectele [colare-
men]ioneaz\ c\ `n proiect s`nt
implicate mai multe cadre
didactice din cadrul liceului [i
un num\r de 90 de elevi, cu
v`rste cuprinse `ntre 15 [i 19
ani.

Principalul lor obiectiv le

constituie perfec]ionarea
cuno[tin]elor de limba englez\
[i utilizarea calculatorului.
Proiectul `n discu]ie vizeaz\ [i
ameliorarea comunic\rii cu to]i
tinerii din ]\rile U.E., respon -
sabilitatea [i toleran]a,
deoarece proiectul se dore[te
a fi un mijloc de asigurare a
schimbului de metode didac-
tice de proiectare- `nv\]are.

~n cadrul L.P.S. a fost
lansat\ o competi]ie pentru
desemnarea logo-ului proiectu-
lui. Pe platforma internet a
proiectului va fi un document
special, unde elevii vor putea
accesa toate datele de care au
nevoie, din toate domeniile:

matematic\, [tiin]e, sport, cul-
tur\, tradi]iile locale. La
`nt`lnirea din Fran]a- unde au
participat doamnele profesoare
Lidia G`rbea [i Aliona
Pricopoaia s-au pus bazele
principalelor activit\]i care se
vor desf\[ura p`n\ `n luna ia -
nuarie 2006. Iat\ c\ LPS
Roman are performan]e nu
doar pe linie sportiv\, dar [i `n
implementarea unor proiecte
europene, demonstr`nd `n
acest sens competitivitatea
cadrelor didactice din cadrul
institu]iei de `nv\]\m`nt.

Prof. Aliona
Pricopoaia

Prof. Lidia G~RBEA

PRIMIM DE LA ROMAN
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SETEA DE DIALOG
(Urmare din pag. 1)

esponsabilii educa]iei au dezvoltat o strategie a r\spunsu-
lui construit\ pe [tiin]a diploma]iei, dar [i pe con[tiin]a
autorit\]ii. Dialogul este instrumentul transparen]ei care
poate construi solu]ii. Dar, `n situa]ii mai deosebite, dia-
logul poate deveni riscant. Mai ales dac\ e public pentru
c\ poate surprinde, pune oamenii `n dificultate sau `i poate
dezarma.

~n mersul reformei, dasc\lii r\m`n mereu `n urm\, dar
speran]a `ntr-o izb`nd\ se z\re[te, [i sper\m c\ nu va fi nevoie s\ o
lu\m mereu de la cap\t.

I
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EUROPA LA NOI... ACAS|

DOMNUL TRANDAFIR,
~N NOIEMBRIE

CONFRERIILE MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA



limpicii români au
fost dintot -
deauna"fruncea" la
concursurile inter-
na]ionale. {i ast\zi
sunt de[tep]i,
frumo[i [i devreme
acas\. Dac\ nu
crede]i, consulta]i
site-ul Ministerului

Educa]iei [i Cercet\rii. Ve]i
afla câte medalii de aur, argint

[i bronz am luat de câte ori ne-
am  buricat pe podium.
Concluzia? Suntem buni, dom’
le! Numai c\ `n spatele acestor
admirabile realiz\ri se afl\ [i
adev\ruri dureroase, ascunse
cu mare grij\.  

Olimpiadele de matema -
tic\ au fost n\scocite `n perioa-
da comunismului luminos. Au
urmat celelalte discipline:
fizic\, chimia, biologia [i evi-

dent, istoria, care trebuie s\
dezvolte patriotismul socialist.
Primele dou\ concursuri inter-
na]ionale de matematic\ s-au
]inut la Bucure[ti iar rezultatele
au demonstrat  valoarea [colii
române[ti. Comuni[tii
urm\reau s\ arate poporului
c\  regimul stimuleaz\ elitele,
exultând astfel mândria patrio -
tic\ de iz na]ionalist. Trebuia
s\ demonstreze Occidentului
putred superioritatea lag\rului
socialist. Cum nu se puteau
dezice de politica egalitarist\
pe care o instaurase, absol-
ven]ii de elit\ au fost trimi[i la
]ar\, s\ fac\ un stagiu. {i satul
românesc avea nevoie de pro-
fesori buni. Au predat al\turi
de necalifica]ii vremii-so]ia
mili]ianului, fata popii, nepotul
inspectorului [colar X. Mul]i
dintre ei s-au pierdut pe drum.
Ei [i? Elitele nu erau utile
decât ca instrument de propa-
gand\. {i au fost.

Dup\ 15 ani de la abolirea
regimului egalitaristo-na]iona -
listo-propagandistic, situa]ia nu
s-a schimbat prea mult. Ne
l\ud\m `n continuare cu
olimpicii pe care `i premiem cu
câte un pol, ignorând apoi
stimularea lor real\.

Ceau[escu `i trimitea la ]ar\,
guvernele postdecembriste `i
trimit `n schimb `n str\in\tate
de unde, de obicei, nu se mai
`ntorc. Prefer\ s\ tr\iasc\ `n
anonimatul interna]ional. {i
`ntr-un caz, [i `n cel\lalt, statul
pierde. {i `ntr-un caz, [i `n
cel\lalt, exhibarea valorilor
`nv\]\mântului românesc nu
este decât o propagand\ care
nu serve[te nim\nui cât\
vreme valorile create `n [coal\
sunt apoi l\sate `n plata
Domnului. Plecarea valorilor
din ]ar\ ne transform\ `ntr-o
amorf\ mas\ de manevr\ [i
`ntr-o pia]\ de desfacere, `ntr-un
soi de ]ar\ bananier\. {i când
te gânde[ti c\ România este
]ara elitelor! Ce-i mai u[or: s\
consta]i dramele [i s\ te lup]i
cu ele ori s\ generezi `nc\ o
dram\, la câte sunt? Evident,
interoga]ia se refer\ la absol-
ven]ii de excep]ie, f\r\ loc de
munc\ `n ]\ri[oara lor.
Drumurile M.E.C sunt pavate
cu inten]ii bune, din p\cate
rezultatele `nc\ nu se v\d.
~nv\]\mântul performant e
amenin]at de dezinteresul ge -
neral.

Dumitru RUSU

enorocirile ab\tute asupra Moldovei [i `n
special asupra câtorva m\n\stiri nem]ene,
`n anul 1821, n-au r\mas f\r\ ecou `n
con[tiin]a monahilor din acele vremuri. Un
monah de la M\n\stirea Neam], pe numele
s\u Zosima, a fost martorul acelor `ntâm-
pl\ri. Nenorocirile publice [i cele personale
au fost transpuse `n câteva elegii, ,,plân-
geri", cum le spune autorul. Nepre]uitele

manuscrise nem]ene au p\strat aceste crea]ii inedite
,,pentru folosul celor ce vor ceti [i acelor dupre urma
noastr\". Autorul ni se recomand\ ca fiind ,,monahul
Zosima, cânt\re] din M\n\stirea Neam]ului [i pustnic
la Procov". El `[i `ncepe repertoriul cu: „Plângeria
Secului", apoi „ Plângeria Agapiei", „Plângeria Ia[ului"
[i  „Plângeria Grecilor". 

Fiecare plângere e precedat\ de o ,,povestire",
prin care autorul `[i atrage cititorul: ,,Deci cetitorilor,

priimi]i-o cu dragoste [i o ceti]i [i v\ minuna]i de
lucrurile viacului acestuia cât sunt de nestatornice". 

Dar s\ purcedem la a prezenta aceste Plângeri,
scrise dup\ genul specific al poemelor elegiace. 

Plângeria Secului:
,,Dar o secule! Secule!/ Bine [i cu cuviin]\ te-ai

numit de cei de demult ca o proorocie, zicându-]i
Secu,/ C\ci cu adev\rat ai r\mas Secu:/ C\ci erai ca
o mireas\ `mpodobit\,/ {i ca raiul lui Dumnezeu
s\dit\./{i cum ai r\mas ca slujnica def\imat\,/ {i de
to]i `n seam\ neb\gat\./ C\ erai ca un pom roditor/ ~n
raiul cel sfin]itor,/ {i acum ai r\mas ca un crin ne-
nverzit/ ~n p\mântul cel pustiit .../ C\ erai ca un vultur
`nalt zbur\tor,/ {i c\tr\ cer preumbl\tor,/ {i cum ai
r\mas ca o turturic\ nec\jit\, / Lâng\ foi[or cu amar

v\ic\rit\./ C\ erai ca o prim\var\ veselitoare,/ {i cum
ai r\mas ca o noapte f\r\ soare./ Ah! ~nfioreaz\-te
cerule./ {i te cutremur\ p\mântule,/ V\zând pe
mireasa cea frumoas\-mpodobit\,/ Prea cu amar [i
jalnic fiind dezgolit\./ Dar, o! maic\ prea iubit\,/ Cum
te f\cu[i de podoab\ lipsit\,/ Dar unde-]i sunt fii t\i,/
Unde-s Cânt\re]ii t\i?/ Unde-s rândunelele cele bine
gl\suitoare,/ Unde-s privighitorile cele de noapte
cânt\toare?/ Unde-s al\utele cele duhovnice[ti/
Unde-s trâmbi]ele cele cere[ti?.../ To]i au adormit,
toate au t\cut./ Lini[te mare s-a f\cut./ Ah! Plânge-voi
[i nu voi `nceta/ {i cu jale voi striga, / Pân\ când voi
muri/ {i-n p\mânt m\ voi s\l\[lui..."

Retrospectiva
`nv\]\m`ntului

nem]ean
LLUUNNAA  NNOOIIEEMMBBRRIIEE

Evenimentul principal al lunii noiembrie `l constitu-
ie greva cadrelor didactice, care a afectat aproape
`n `ntregime `nv\]\m`ntul nem]ean. Protestul a
`nceput luni, 7 noiembrie. ~n Neam], peste 80 la
sut\ dintre cadrele didactice au `ncetat activitatea.
Excep]ie au f\cut cele de la Colegiul Na]ional
Calistrat Hoga[, CN Gheorghe Asachi [i c`teva
[coli din mediul urban [i rural, unde cursurile s-au
desf\[urat normal.

La sf`r[itul unei s\pt\m`ni de negocieri `ntre
reprezentan]ii Guvernului [i cei ai sindicali[tilor, greva s-a pre-
lungit. De[i multe dintre cadrele didactice au ales s\ se
`ntoarc\ la catedr\, num\rul celor care au semnat pentru con-
tinuarea protestului a dep\[it 50 la sut\. 

Cursurile s-au reluat, `n toate unit\]ile de `nv\]\m`nt, dup\
dou\ s\pt\m`ni, pe 21 noiembrie, chiar dac\ instan]a a dat
c`[tig de cauz\ sindicali[tilor `n privin]a legalit\]ii grevei. 

Principalele rezultate ale negocierilor dintre sindicate [i
Guvern r\m`n finan]area `nv\]\m`ntului p`n\ `n limita a 5 la
sut\ din PIB pentru proiecte de infrastructur\ [i majorarea
salarial\ de 8 la sut\.

l Lista nem]ean\ a beneficiarilor programului "Bani pentru
liceu" ar putea suferi modific\ri, dup\ ce Ministerul Educa]iei a
cerut date suplimentare despre solicitan]i. ~n Neam], 4191 de
liceeni s-au `nscris pentru a primi bursa lunar\ de 1,8 milioane
lei, dar numai 1517 vor beneficia de acest ajutor.

l Din luna noiembrie, a `nceput derularea proiectului
"Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate", finan]at de
Phare. Nou\ mentori [colari, special preg\ti]i, vor `ncerca s\
conving\  familiile de etnie rrom\ s\-[i trimit\ copiii la [coal\.
Beneficiarele proiectului s`nt 9 [coli nem]ene, din mediul rural
[i cel urban, care vor oferi anumite facilit\]i pentru elevii rromi
sau care provin din familii s\race. ~n afara prevenirii aban-
donului [colar, programul vine [i `n ajutorul copiilor cu cerin]e
educative speciale.

l La {coala 3, din Piatra Neam], a fost inaugurat un
Centru de documentare [i informare, realizat din contribu]iile
p\rin]ilor. Acesta a necesitat cheltuieli de aproximativ 80 de
milioane de eli, dar investi]iile nu s-au `ncheiat. Alte 20 de mi -
lioane de lei s`nt necesare pentru completarea fondului de
carte [i dot\rii Centrului cu calculatoare.

l Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neam] a s\rb\torit,
prin numeroase manifest\ri sportive [i educative, 10 ani de
existen]\ [i 48 de ani de la `nfiin]area primei [coli sportive
pietrene.

M. DR|GOI

~NV|}|M~NTUL, O RAN|...
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„Plângerile" lui Zosima de la M\n\stirea Neam]

N
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Dl.
PAVEL
LUNGU

ste licen]iat `n
teologie dar a
absolvit [i
Conservatorul din
Bucure[ti, cu tot ce
trebuie. A beneficiat
de o burs\
ONASSYS(greu de
ob]inut), specia -
lizându-se `n
Grecia.  L-am apre-

ciat pentru calitatea informa]iilor
pe care dore[te s\ le valorifice,
nu doar pentru faptul c\
probeaz\ un românism de cali-
tate. A publicat `n premier\
na]ional\ [i european\, cu
prezent\rile de rigoare (doxate),
dou\ culegeri excep]ionale de
AXIOANE. A scos un CD cu
axioane `n Germania [i România
(piese religioase, medievale, de
factur\ bizantin\, inedite). A
colaborat cu Electrecord [i din
aceast\ rela]ie au rezultat câteva
casete audio cu muzic\ reli-
gioas\ medieval\ româneasc\ [i
vechi colinde moldovene[ti.
Conduce un cor de tineri teologi,
"IMN", la Seminarul Teologic de
la Sf. Mân\stire Neam].

Consider c\ o colaborare cu
acest domn profesor este un
câ[tig pentru cantitatea [i cali-
tatea informa]iilor române[ti
inedite! 

~n curând, dl. Pavel Lungu ̀ [i va
definitiva [i lucrarea de doctorat.

Mihail Sorin
GAID|U

e

ELITELE {I PROPAGANDA

Consilier educativ
sau activist cu propaganda?

(Urmare din pag. 1)

ni]iate de comuni-
tatea local\;
prezentarea lucr\rii
„Dirigen]ia - vol. II"
(autori prof. Rodica
[i Mihai {urubaru);
diverse. 

S-au propus
anumite lucruri ce
merit\ a fi `naintate
spre dezbatere
sindicatului sau

chiar M.Ed.C.: modificarea
statutului consilierului educativ

[i  reducerea normei didactice
sau degrevarea de aceasta
având `n vedere volumul [i
rolul muncii educative `n [coli.
Dac\ directorul adjunct din
[coal\, care se ocup\ cu prob-
lemele administrative este
degrevat de norm\, de ce nu
ar fi degrevat [i consilierul
educativ care r\spunde de tot
ceea ce `nseamn\ educa]ie `n
[coal\?  

Trag un semnal de alarm\
`n privin]a muncii educative din
[coli [i `n special a activit\]ii
consilierilor. Con[tientizând
importan]a form\rii viitoarelor

genera]ii, accentul trebuie pus
pe latura practic\, aplicativ\,
cu scopuri precise, s\ nu se
cad\ `n formalism, `ntr-o activi -
tate strict teoretic\ redus\ la
colorarea holurilor [colii, com-
pletarea avizierelor, `ntocmirea
a „n" dosare, desf\[urarea
unor activit\]i doar „ca s\ fie
acolo " sau c\ „a[a trebuie",
consilierul `nlocuind, `n acest
caz, activistul cu propaganda
de partid `n [coal\ de pe vre-
mea „epocii de aur", dup\ care
`nc\ mai tânjesc destui anga-
ja]i ai sistemului.

i

Profesor Pavel Lungu,
Seminarul Teologic ,,Veniamin Costachi"

M\n\stirea Neam]
(Urmare `n num\rul viitor) 
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Colegiul Na]ional “PETRU RARE{“
CCIINNEE  SSUUNNTTEEMM  [[ ii   CCEE  FFAACCEEMM

~n s\pt\mâna 21 - 26 noiembrie
2005, au loc la Colegiul Na]ional Petru
Rare[ manifest\ri prilejuite de
s\rb\torirea celei de-a 136-a anivers\ri

a colegiului. La `nfiin]area lui, la 1 sep-
tembrie 1869 ca gimnaziu, `ntr-un local
cu parter [i câteva s\li la demisol,
nimeni nu b\nuia evolu]ia spectacu-
loas\ a acestui l\ca[ de educa]ie. De
`nfiin]area gimnaziului sunt  legate

nume celebre:  Calistrat Hoga[, primul
director al [colii, Mihai Stamatin [i Ion
Negre, profesori [i fondatori. {coala a
func]ionat de la 1 septembrie 1897 ca
liceu real de 8 clase, apoi de 12 clase
din 1965, `ntr-un local al c\rui proiect a
fost ini]iat de Spiru Haret. Localul va
suporta modific\ri esen]iale `n perioada
1924-1926 (când s-a construit etajul
actualei cl\diri) [i apoi `n 1995 (când s-a
construit corpul nou de cl\dire). Ast\zi,
cei 822 de elevi (dintre care 705 elevi
de liceu [i 117 elevi de gimnaziu), cele
56 de cadre didactice, 9 auxiliare [i 13
nedidactice `[i
desf\[oar\ activi-
tatea `n 29 s\li de
clas\ [i 8 labora-
toare [i cabinete, o
sal\ de sport, reno-
vat\ [i func]ional\
din 2003.
Biblioteca liceului
este cea mai mare
bibliotec\ [colar\
din jude]ul Neam],
cu aproape 60.000
volume, din care
aproape 10.000
carte de fond documentar. Este `n curs

procesul de
informatizare a
bibliotecii, cu
accesare a fondu-
lui de carte al
liceului [i al
B i b l i o t e c i i
Jude]ene G.T.
Kirileanu, de la
orice calculator
din [coal\.

~n toat\
aceast\ perioad\,
de la `nfiin]are [i
pân\ ast\zi,
a c t i v i  t a t e a
colegiului a fost
pus\ sub semnul
p e r f o r m a n ] e i .
Chiar de la
admiterea `n liceu,
la Petru Rare[ se
opereaz\ o
selec]ie, media de
admitere fiind de
8,37 la profil
matematic\-infor-
matic\,  8,48 la
profil [tiin]e ale
naturii, 8,31 la
profil [tiin]e
sociale [i 8,38 la
profil filologie `n
2005. Ca [i `n tre-

cut, performan]ele [colare ob]inute de
elevii no[tri `n anul [colar 2004-2005 au
continuat s\ reprezinte un obiectiv cen-
tral al `ntregii activit\]i. Marea majoritate
a absolven]ilor devin studen]i la fa -
cult\]ile ce au constituit prima lor
op]iune. Ei sunt preg\ti]i s\ urmeze
variate domenii de preg\tire superioar\:
[tiin]e politice, inginerie, informatic\,
medicin\ [i [tiin]e ale naturii, [tiin]e
economice, drept, filologie [i jurnalism,
matematic\. Tradi]ia este continuat\ [i
prin performan]ele ob]inute de elevi la
concursurile na]ionale [i interna]ionale.

De când exist\
olimpiade inter-
n a ] i o n a l e ,
Colegiul Na]ional
Petru Rare[ a
`nregistrat 11 par-
ticip\ri la acestea,
dintre care 5 la
matematic\, 2 la
fizic\ [i 2 la
chimie, 2 la limba
latin\; la diferite
alte concursuri
interna]ionale s-au
`nregistrat 10 par-

ticip\ri, dintre care 3 la matematic\, 3 la
limba român\, 2 la fizic\, 2 la chimie, 1
la biologie. Anual, [coala sprijin\ finan-
ciar [i recompenseaz\ cu premii impor-
tante toate particip\rile elevilor la con-
cursuri na]ionale [i interna]ionale.
Aceste performan]e se ob]in [i prin efor-
tul sus]inut al profesorilor, ei `n[i[i pre-
ocupa]i de o perfec]ionare continu\,
ilustrat\ prin particip\ri la stagii de for-
mare, sesiuni de comunic\ri, elabor\ri
de manuale, publicarea de articole,
`nscrieri la studii postuniversitare [i doc-
torale.

La Petru Rare[, elevii au [i alte pre-
ocup\ri. Astfel, ei sunt implica]i `n
diverse activit\]i extracu rriculare: teatru

(trupa de teatru Teen Act, fondat\ `n
1997, joac\ `n fiecare an pe scena
liceului [i a festivalurilor na]ionale),
muzic\ rock, cursuri de limbi str\ine
(DALF), de infor-
matic\ (ECDL).
O vreme, liceul
nostru a fost cen-
tru jude]ean de
excelen]\ pentru
p r e g \ t i r e a
elevilor perfor-
man]i la mate -
matic\, biologie,
chimie [i  fizic\.

De câ]iva ani,
se `ncearc\ la
Petru Rare[

deschiderea spre exterior, prin partici-
parea la proiecte interna]ionale. Cu
sprijinul Ambasadei Statelor Unite la
Bucure[ti, al Ministerului Educa]iei [i
Cercet\rii, al Inspectoratului {colar al
Jude]ului Neam], Colegiul Na]ional
Petru Rare[ a ini]iat [coala de var\ de
educa]ie civic\ de la Bicaz, cu tema
Servicii `n folosul comunit\]ii - un alt tip
de `nv\]are - vara 2005. Tot `n acest
domeniu, elevii liceului au participat la
concursul Ghidul liceenilor `n afaceri [i
carier\, sub egida Departamentului
pentru Dezvoltare Interna]ional\ (DFID)

al Guvernului Marii Britanii (octombrie
2004-aprilie 2005).

Din anul 2005, se deruleaz\ `n
[coal\ cursuri de informatic\ `n cadrul

p r o g r a m u l u i
O r a c l e
A c a d e m y ,
v i z â n d
atragerea de
fonduri [i de
know-how. ~n
anul [colar tre-
cut, elevii liceu-
lui au ini]iat [i
d e s f \ [ u r a t
peste 20 de
proiecte `n infor-
matic\, `n cadrul

concursului Join Multimedia, coordonat
de firma Siemens [i la care au ocupat
locul VII `n Europa.

~n fiecare an, `n luna noiembrie, elevi
[i profesori particip\ la s\rb\toarea
liceului prin organizarea unor mani-
fest\ri culturale (Mores Romanorum,
spectacole de teatru), [tiin]ifice (sesiuni
de comunic\ri [tiin]ifice [i colocvii pe
diverse teme), concursuri de cultur\
general\, de web design [i sportive. De
dat\ recent\ este [i reeditarea `n serie
nou\ a anuarului [i a revistei liceului,
Flori de munte.

~n aceste zile `n care Colegiul
Na]ional Petru Rare[ aniverseaz\ 136
de ani de existen]\, o parte dintre pro-
fesorii [i elevii liceului particip\ `n cadrul
unui program Comenius la vizita

preg\titoare realizat\ de
colegi din Spania [i Turcia.

Colegiul Na]ional Petru
Rare[ este `n continuare o
institu]ie de prestigiu a
`nv\]\mântului românesc.
F\r\ s\ ofere o spe-
cializare `ngust\ `ntr-un
anumit domeniu, ci, dim-
potriv\, Colegiul Na]ional
Petru Rare[ ofer\ o larg\
deschidere cultural\ de
drum lung pentru tinerele
personalit\]i `n formare. 

Material realizat de Colegiul Na]ional “PETRU RARE{“ din Piatra Neam]

CE AVEM
S\li de clas\ 29
Laboratoare
de informatic\ 2+
Cabinete de informatic\ 1
Cabinete metodice 1
Laboratoare
[tiin]e ale naturii 3
Cabinete limbi str\ine 1
Bibliotec\ 1
Sal\ sport 1
Cancelarie 1
Cabinet medical 1

Clasamentul jude]elor
la concursurile na]ionale
Anul [colar 2004 - 2005

Particip\ri la concursuri
na]ionale [i interna]ionale

Anul [colar 2004 - 2005

Clasamentul [colilor

Absolven]ii no[tri

Clubul elevilor (trupa rock a liceului)

Laboratorul de fizic\

Laboratorul de biologie

Sala de sport

Biblioteca liceului

La Paris



EUSEBIU CAMILAR, UN INVENTAR
DEASUPRA NORILOR

riticul [i istoricul literar
Constantin C\lin public\ `n
revista ATENEU din
octombrie c`teva pagini din
jurnalul scriitorului Eusebiu
Camilar. Paginile fac parte
din carnetele scriitorului
utilizate pentru `nsemn\ri
din timpul unei c\l\torii `n
China prin anul 1954. Un
fragment din aceste
`nsemn\ri e edificator pen-

tru intensitatea impresiilor din aceast\
]ar\ unic\: "Asemeni pescarului care
merge la pescuit cu o mie de unelte;
sau ca turistul, cu aparate de
fotografiat, lupe, ochiane; la urm\ iei
din at`tea frumuse]i c`te po]i duce `n
inim\. ~nt`i vrei s\ notezi tot; apoi te
`nsp\im`nt\ num\rul [i frumuse]ea
lucrurilor; a doua oar\, dac\ o iei cu
domolul..., iar a treia oar\ ]i se pare

c\ intri pentru prima dat\..."

DESPRE R|V|{IREA CULTURII
NOASTRE PE CRITERII POLITICE

~n num\rul din august al revistei
ie[ene de cultur\ ~NSEMN|RI
IE{ENE, cea mai t`n\r\ revist\ lite -
rar\ din capitala Moldovei, prozatorul
Corneliu {tefanache depl`nge starea
de lucruri `n care a ajuns via]a literar\
[i cultural\ de la noi `n general:
"R\v\[irea culturii noastre - [i ne
referim numai la ea - pe criterii
politice, dar [i pe meschine ranchiu -
ne, pe interese de ga[c\, cu atacuri
mitoc\ne[ti la adresa unor persona -
lit\]i aflate `n cealalt\ lume, cu lin[aje
mediatice la adresa unora din cei `n
via]\, a dus la n\uceala colectiv\ cu
urm\ri grave, care au atins [colile, pe
cei `n formare,  predispu[i ([i din pri -
cina altor cauze sociale) s\ nu mai
cread\  aproape  nimic, s\ nu mai
aib\ nici un reper de valoare `n acest

spa]iu".

SCRISORILE INEDITE ALE
PRIN}ESEI MARTHA BIBESCU

C|TRE UN MINISTRU ELVE}IAN

~n num\rul 45 al revistei ROMÂ -
NIA LITERAR| s`nt publicate c`teva

dintre scrisorile prin]esei Martha
Bibescu c\tre ministrul elve]ian la
Bucure[ti Rene de Weck, timp de opt
ani, `ntre 1942-1950. Iat\ ce-i scrie
ministrului la 13 iulie 1944, `n plin
r\zboi, `ntr-o scrisoare trimis\ de la
Posada, prin Comarnic: "Prea bunul [i
dragul meu ministru, confrate [i pri-
eten. V\ semnalez primul act de
sabo taj din România care a avut loc
azi diminea]\, la Velea Larg\, pe "teri -

toriul" nostru. Un tren cu petrol `n care
s-au plasat trei bombe, care au explo-
dat pe parcurs, a fost condus `n fl\c\ri
`n gar\ (ceea ce a dovedit c\
mecanicul  nu  a avut s`nge  rece) [i
s-a oprit l`ng\ vagoanele noastre cu
lemne, `nc\rcate toate, c\rora le-a
transmis focul ce-l mistuia. Au rezultat
pagube considerabile [i bunul nostru
domn Peter [i-a smuls p\rul. La fel a
f\cut [i sentinela care, de[i `narmat\,
ne-a l\sat pe mine [i pe Valentine,
venite s\ constat\m pagubele t`rziu
dup\ amiaz\, comunic`ndu-ne c\
"mul]i generali germani" fuseser\
acolo diminea]\".

LA DESP|R}IREA DE UN MARE
PROFESOR {I TRADUC|TOR

IE{EAN

Num\rul 10 al revistei CONVOR-
BIRI LITERARE g\zduie[te un
necrolog [i mai multe `nsemn\ri ale
prietenilor scriitori ai celui care a fost
profesorul [i scriitorul Emil Iordache,

cel mai competent slavist din universi-
tatea ie[ean\, traduc\torul multor
romane ale lui Dostoievski, dar [i
Gogol, Nabocov, Platonov, {estov [i
al]i mari scriitori ru[i. Doctor `n filolo-
gie cu teza "Semiotica traducerii poe -
tice", Emil Iordache, care s-a stins din
via]\ `nainte de a `mplini 51 de ani, a
fost foarte iubit de confra]ii s\i ie[eni
[i nu numai. ~n acest num\r s`nt dedi -
cate pagini acestui scriitor disp\rut
prea devreme prin semn\turile unor
profesori [i scriitori din Ia[i [i din ]ar\
precum Drago[ Cojocaru, Antonio
Patra[, Bogdan Cre]u, Dan Bogdan
Hanu, Mircea Platon, Anton Ad\mu],
Noemi Bomher, Dan M\nuc\, Liviu
Papuc, Mircea A. Diaconu, Nicolae
Sava, Marius Chelaru, Radu
T\rt\ruc\, Daniel Corbu, Gellu
Dorian, Marina Vraciu, Adrian Alui
Gheorghe.

OCHELARIST

nc\ de mici, copiii trebuie
s\ simt\ [i s\ `n]eleag\ c\
cel mai bun depozit al
inteligen]ei omene[ti, care
`nmagazineaz\ cuno[tin]e,
sensibilitate, fapte de
via]\, valori morale, `l
reprezint\ CARTEA .

Citind [i numai citind,
copiii vor descoperi c\ cel

mai bun prieten al lor este cartea.
Aceasta nu face deosebire `ntre citi-
torii buni [i cei r\i, este un prieten
t\cut, `n]eleg\tor, credincios [i dis-
cret. CARTEA nu te face s\ ro[e[ti de
propria-]i ignoran]\ [i `]i d\ r\spuns la
orice `ntrebare. Ea te trimite la alte
c\r]i, te `ndrum\, te fascineaz\, te
inspir\, `]i ofer\ modele [i te con-
soleaz\.

Dar ca s\ po]i dezlega misterul
c\r]ilor trebuie s\ st\pâne[ti tehnica
cititului - obiectiv primordial al [colii
din toate timpurile.

{colarul
mic

[i cartea
n decursul unei `ndelun-
gate activit\]i cu elevii din
ciclul primar am constatat
c\ cititorii buni `[i `nsu[esc
cu u[urin]\ cuno[tin]ele la
toate disciplinele de
`nv\]\mânt, iar cei care nu
realizeaz\ corespunz\tor
actul citirii sunt predispu[i
insucceselor [colare.
Elevul care cite[te bine

stabile[te mai u[or analogii `ntre tex-
tele `nv\]ate la [coal\ [i cele citite `n
afara clasei. Cuno[tin]ele sunt inteligi-
bile atunci când alc\tuiesc un flux
continuu.

~n acerba lupt\ cu mijloacele
audio-vizuale, Cartea a pierdut teren,
nivelul calitativ al ac]iunii lecturii a
sc\zut [i de aceea este necesar s\
sporim motiva]iile lecturii.

~n acest sens recomand elevilor

mei texte
a t r a c t i v e ,
a c c e s i b i l e
vârstei [i par-
ticularit\]ilor
ind iv idua le ,
cu multiple
v a l e n ] e
e d u c a t i v e .
C o n ] i n u t u l
textelor tre-
buie s\-i
motiveze pe
elevi `n expri-
m a r e a
realit\]ii com-
plexe, s\ le
d e z v o l t e
capac i ta tea
de a repro-
duce [i recrea
lumea cu ajutorul cuvintelor, s\ le pro-
duc\ emo]ii [i sentimente, s\ le
formeze o atitudine empatic\. 

Formele de `ndrumare a lecturii
pe care le folosesc sunt multiple [i
diverse: conversa]ii, expuneri, dezba-
teri, concursuri [i excursii literare,
[ez\tori, medalioane consacrate unui
scriitor, lec]ii de popularizare a c\r]ii,
lec]ii de crea]ie literar\ pentru revista
[colii etc.

~n colaborare cu p\rin]ii receptivi
la cerin]ele [colii, am achizi]ionat c\r]i
[i dic]ionare de la diferite edituri [i
libr\rii, p\rin]ii fiind sf\tui]i s\
cumpere cel pu]in o carte pe lun\, iar
cu ocazia evenimentelor din familie s\
d\ruiasc\ copiilor [i c\r]i, pe lâng\
dulciuri [i juc\rii. Periodic, am `ndru-
mat copiii s\-[i ordoneze c\r]ile pe un
raft separat al bibliotecii, s\ le cata-
logheze, s\ le p\streze curate [i `ngri-
jite, dar s\ le [i citeasc\ cu drag.

Pentru a spori preocuparea
elevilor pentru tot ce `nseamn\ carte,
am solicitat p\rin]ilor s\ scurteze tim-
pul alocat jocurilor pe calculator [i
vizion\rii emisiunilor neselective,
prezentându-le consecin]ele negative
ale acestora: deregl\ri de s\n\tate,
modific\ri de comportament, incitare
la violen]\ etc. 

F\când un sondaj `n rândul
elevilor am constatat c\ majoritatea
`mprumutau c\r]i de la biblioteca
[colii, dar nu to]i realizau o lectur\

apro fundat\ .
Am stabilit ca,
s \ p t \ m â n a l ,
lucrând `n
cooperare, `n
grupe de câte 4
elevi, fiecare s\
pre zinte pe
scurt con]inutul
unei lecturi,
ceilal]i com-
pletând cu
proverbe, ghici-
tori, `nv\]\turi
n o i ,
`mbun\t\] ind
astfel fi[a de
lectur\.

~n ajutorul
elevilor vine [i
Literatura pen-

tru copii (disciplin\ op]ional\) a
autorului Dan Agrigoroae, care pro -
pune un nou chip de interpretare a li -
teraturii, prin [ase trepte, copiii fiind
`ncânta]i de aceast\ nou\ metod\ de
abordare a textelor.

Trezind interesul copiilor pentru
lectur\ vom cre[te genera]ii care s\
dea locul cuvenit C\r]ii, folosind-o atât
ca un veritabil instrument de munc\
intelectual, cât [i ca un valoros obiect
cultural, din care pot fi desprinse infor-
ma]ii folositoare, `ndrum\ri de bun\
purtare, idei de reu[it\, modele de
via]\.

~nv. Fevronia Bârsan,
{coala cu cl. I-VIII Nr. 8, Roman

Formarea
deprinde -

rilor muncii
cu cartea

n `nv\]area cititului, un rol
important `l are mediul
educa]ional pe care [coala
`l creeaz\ pentru a-l primi
pe [colarul mic.

~n sala de clas\, copilul
trebuie s\ reg\seasc\, zi

de zi, o atmosfer\ relaxant\ [i primi-
toare, care s\ invite la lectur\. Este
bine s\ se amenajeze o minibib-
liotec\, `n care elevul s\ g\seasc\ o
gam\ larg\ de c\r]i adecvate vârstei,
reviste pentru copii, ziare, albume.
Acest spa]iu s\ fie accesibil elevilor [i
amenajat astfel `ncât s\ stimuleze
interesul pentru lectur\ - interes care
duce la `nsu[irea [i exersarea citirii.

Elevii trebuie s\ fie `ncuraja]i s\
devin\ ei `n[i[i mici scriitori, crea]iile
lor fiind publicate, `n ceea ce prive[te
[coala noastr\, `n revista "Povestea
cuvintelor" din [coala noastr\.

~i stimul\m pe elevii pasiona]i de
lectur\ s\-[i noteze cuvintele noi [i
expresiile artistice `n vocabular, s\
`ntocmeasc\ albume (portofolii) pen-
tru fiecare scriitor cunoscut,
cuprinzând: date bibliografice,
aspecte esen]iale din opera lor, ilus-
tra]ii, transcrieri de poezii sau frag-
mente, impresii personale, etc.

Prin orele de literatur\ urm\rim
formarea deprinderilor de lectur\, de
citire independent\ a crea]iilor lite -
rare. Le d\m elevilor `nc\ de la
sfâr[itul anului [colar lista cu lecturile
pe care trebuiau s\ le citeasc\ `n tim-
pul vacan]ei de var\. La fiecare or\, ei
prezint\ fi[a de autor (se pot docu-
menta din "Istoria ilustrat\ a literaturii"
- album [colar cu 900 de imagini),
citesc lectura numit\ [i prezint\

cartea de unde au citit sau memorat
poezia (la clasele : a III-a, a IV-a).

Pentru a le stimula interesul pen-
tru lectur\ [i a verifica, `n acela[i timp,
ceea ce au citit, folosim procedee
variate: proverbe [i versuri despre
carte; tabel individual `n care s\ se
consemneze num\rul operelor citite
sau al poeziilor memorate; astfel, mini-
concursuri de recit\ri; recunoa[terea
imaginii scriitorilor din opera c\rora au
citit [i prezentarea a ceea ce au lec-
turat; jocuri didactice diverse; panoul
cu buzunare "Prietenii c\r]ii";  discu]ii
pe marginea lecturii cu integrarea
cuvintelor noi [i expresiilor `n contexte
variate; imaginarea unui alt final pen-
tru o `ntâmplarea citit\; organizarea
unor concursuri pe baz\ de fi[e [i
`ntreb\ri cu scopul de a recunoa[te
unele personaje sau buc\]i din lec-
turile citite; dramatiz\ri; imitarea unor
personaje.

~n cazul `n care mereu control\m
lectura [i-i `ndrum\m pe elevi ]inând
cont de particularit\]ile de vârst\,
ace[tia `[i formeaz\ interese variate,
iar preocuparea pentru studiu cre[te.

Activit\]ile literare desf\[urate `n
colaborare cu biblioteca [colar\ [i
comunal\,  precum "Sadoveniana",
"Eminesciana", "Nichita St\nescu",
"Anul Caragiale" etc., au un rol
deosebit `n formarea la elevi a unor
tehnici eficiente de valorificare a posi-
bilit\]ilor pe care le ofer\ cartea [i `n
statuarea acesteia ca prieten pe via]\. 

Comisia metodic\ a
`nv\]\toarelor de la

Grupul {colar "Mihail
Sadoveanu", Borca,

jude]ul Neam]
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Rubric\ coordonat\ de
Dan  AGRIGOROAE

Revista
presei literare



i a fost 5 noiembrie 2005, cînd se împlineau
doi ani de la intrarea în taina mor]ii, dar [i a
nemuririi Profesorului Mihai Rãdãvoi - pe
Neagra în sus...

Nãscut în 1943, în satul Izvorul Lacului,
el a dãruit mai întîi iubire maicii sale,
Stratia; [i a învã]at de mic faptul cã ade-
vãrata bogã]ie a vie]ii se aflã în bunurile
spirituale; iar for]a omeneascã de a crea
valori este mãsura vie]ii în univers; [i, de
aceea, Profesorul de mai tîrziu a sugerat
elevilor sãi sã se întreacã în compozi]ie, ca

sã fie boga]i, armonio[i [i liberi! 
În 1960 - cînd laolaltã cu al]i sãteni, mama [i fiul

au fost strãmuta]i pe meleagul satului Neagra, din
comuna Ta[ca, ei au sim]it profund nevoia de stator-
nicie, exemplificatã pilduitor de masivul pietros al
muntelui Ceahlãu. 

Aici, în biserica frumoasã [i mãrea]ã ca o cate-
dralã, din Neagra, s-a început pomenirea Profesorului
Mihai Rãdãvoi. Lui ca un dar de credin]ã i-a fost dat
ca, în 1966, sã o cunoascã [i sã o iubeascã pînã la
moarte pe Marieta, fiica Preotului Neculai Iacob, din
Pa[cani - viitoare profesoarã de limba francezã. 

Aceste toate s-au spus în biserica satului Neagra,
dupã ce s-a oficiat slujba de Pomenire. Sub slava

bol]ilor ctitoriei cu Hramul Sfîntului Nicolae au fost ros-
tite într-o evocare "Pro Memoria" cele mai calde [i
binecuvîntate cuvinte despre via]a [i jertfa unui in -
telectual dãruit [colii, care - în scurta sa via]ã - din
1943 [i pînã în 2003 - a construit valori dãinuitoare.
Ne-a impresionat pe to]i interven]ia profesoarei de
limba românã din Pîngãra]i - doamna Leana Anton.

De asemenea, ne-a bucurat premierea  cî[tigãto-
rilor unui concurs de crea]ie literarã, sus]inut la Scoala
din Pîngãra]i, în amintirea Profesorului Mihai Rãdãvoi.
Mai tare ca moartea, amintirea unui om de [coalã [i
de talent vine, astfel, sã ne asigure cã discipolii elevi
î[i vor urma maestrul, dînd sens puterii lor de a crea
valori.

Apoi, dupã binecuvîntarea Pãrintelui Dumitrel -
cum îi spun sãtenii, din iubire - soborul evlavios al par-
ticipan]ilor la aceastã comemorare s-a urcat pe mãgu-
ra unui cimitir unde cei mor]i a[teptau Învierea...
Pãrintele Dumitrel a rostit dupã rînduialã; [i a fost o
clipã de melancolie a unei toamne, cu zbor de pãsãri
[i de frunze cãzãtoare! Dar de la înãl]imea aceea,
meleagul se dãruia privirii tuturor, cu strãlucirea apelor
Bicazului [i cu armonia culorilor, a[a cum le-a urzit cu
bunãtate Dumnezeu.

Prof. Rodica COCAN

MM oo tt tt oo   (( cc ii tt aa tt   aa pp rr oo xx ii mm aa tt ii vv )) ::
"Un lucru `nsu[it dintr-o carte `mi

apar]ine" (Montaigne)

zolat `n mul]ime, presat de
necesit\]i reale sau imaginare,
tr\ind `ntr-un ritm trepidant,
omul a `ntrerupt par]ial dialogul
viu. Informa]ia dirijat\, presa,
radioul, televiziunea [i-au pier-
dut creditul. Cople[it\ de greu-
tatea `ntreb\rilor contemporane
[i presim]indu-[i fr`ngerea, tres-
tia g`nditoare caut\ cu febrilitate
solu]ia supravie]uirii.

Personaje prin excelen]\
istorice [i, av`nd con[tiin]a istoriei, `ncerc\m
s\ descoperim `n ISTORIE datele care, com-
puterizate cu `n]elepciune, ar putea oferi
curba devenirii noastre, certitudinea prezen-
tului [i anticiparea optimist\ a viitorului.

Citim pentru a ne p\r\si camera, aparta-
mentul, ora[ul, ]ara, p\m`ntul [i pentru a
cuceri spa]iul nesf`r[it, deoarece, exploratori
perpetui, vom c\uta totdeauna s\ cunoa[tem
[i s\ stabilim repere `n spa]iile albe (Hinc
sunt leones!) [i s\ le botez\m cu numele
nostru.

Citim pentru c\ [tim pu]in [i pentru c\
vrem s\ acoperim ignoran]a noastr\ care, cu
fiecare pagin\ citit\, cre[te `n propor]ie geo-
metric\.

Citim pentru c\ vrem s\ ni se confirme
p\rerile [i astfel s\ putem fi mul]umi]i de noi
`n[ine.

Pentru a ni se umple sufletul, dar pentru
a ob]ine [i alte goluri [i dorin]a de a le umple.

Pentru a ne justifica impulsurile primare
[i elementare.

Pentru a tr\i mai mult, mai bine [i mai

frumos.
Pentru a nu reac]iona numai la stimulen]i

fizici [i chimici [i pentru a dep\[i astfel
condi]ia noastr\ larvar\.

Citim pentru c\ nu tr\im destul, pentru c\
nu avem timp sau curaj, sau libertatea de a
tr\i, pentru c\ tr\im prost [i pentru c\ suntem
nemul]umi]i.

Cople[i]i de nedreptatea social\, politic\
sau economic\, apel\m la carte ca la un
judec\tor suprem, obiectiv [i impar]ial.

Citim ca s\ fim min]i]i, du[i cu z\h\relul,
ca s\ ne fie `ndulcite clipele de am\r\ciune
care se succed agravant, una dup\ alta.

Pentru a ne dilata prezentul at`t de efe-
mer.

Pentru a tr\i marea aventur\ eroic\ sau
spiritual\ pe care am visat-o c`ndva.

Pentru a iubi [i a fi iubi]i.
Pentru a ne `nt\ri sentimentul de aparte-

nen]\ la umanitate, pentru a ne g\si rude
spirituale [i pentru a ne `nsim]i cu acestea.

Pentru a ne cultiva acest viciu nepedep-
sit care `nseamn\ lectura (Valery Larbaud).

Citim pentru a dialoga cu oameni de
seam\- prezen]i sau disp\ru]i- [i, `n acest fel,
pentru a cre[te `n proprii no[tri ochi.

Citim pentru a fi mai boga]i.
Pentru a fi `n timp [i `n afara lui.
Pentru a ne cunoa[te [i, cunosc`ndu-ne,

pentru a intra `n deplina noastr\ posesie.
Citim ca s\ ne p\r\sim temporar [i pen-

tru a ne reg\si, dup\ o absen]\, alc\tui]i alt-
fel..

Citim pentru c\ ne plictisim sau pentru c\
suntem foarte curio[i, pentru a ne omor` tim-
pul sau pentru a-l c`[tiga.

Citim.
Dar ce altceva mai bun avem de f\cut?

Ed. COVALI

e 29 noiembrie ar fi
`mplinit 43 de ani; e al
24-lea de când ne
cunoa[tem [i singurul `n
care nu [tiu cum s\-i
spun   „La  mul]i  ani!".
M-am gândit c\ ar fi
potrivit s\ scot din sertar
un material-proiect, care
era s\ devin\ o carte, cu
un titlu deja cump\rat:

Dialoguri de tain\, din care v\
dezv\lui un mic fragment (poate
nu se sup\r\). 

„D.V.- Când `i acorzi cuiva li -
bertate  suprem\,  nu `nseamn\
c\-l iube[ti?

C.Gh.- Nu. Abia atunci `i aplici
o pedeaps\ cumplit\, dar dac\
este inteligent, va lua seama la
limite. 

D.V.- Nu comitem nedrept\]i
atunci când supraevalu\m
calit\]ile celor pe care-i
respect\m?

C.Gh.- Doar p\c\lim pu]in.
Oricum, vor confirma sau, dac\ nu
pot, vor infirma p\rerea exagerat\
despre ei. Datoria noastr\, ca pri-

eteni, este s\ spunem tuturor cât
sunt ei de de[tep]i [i de frumo[i.

D.V.- {i despre noi? Tu ai o
inim\ cât o lume [i parc\ dinadins
vrei s\ pari altfel. Construie[ti
castelu]e `n care-]i place s\ te
ascunzi. Acesta-i elitism sau/[i un
pic de truc. 

C.Gh.- Cred c\ sunt elitist [i
romantic. M-ai prins [i m\
obose[te mintea ta ordonat\. Bine
spunea cineva c\ „ai capu-n
sert\ru]e". 

D.V.- Prietenia e un dat sau un
construct?

C.Gh.- E o construc]ie
s\rb\toreasc\. ~]i trebuie b\t\turi
pe creier ca s-o po]i ridica.

D.V.- {i trebuie s\ vrei.
C.Gh.- Nu-i de-ajuns. 
D.V.- Da' ce-ar mai fi?
C.Gh.- Suflet, mult suflet [i o

parte din via]a ta.
D.V.- E ca `ntr-o jertf\.
C.Gh.- Este o jertf\. Poate sin-

gura care merit\!
D.V.- Atâta ne-am sf\tuit, c\

iar n-o s\ ]inem cont de timp...
C.Gh.- Eu fac economie; de-aia

mi se pare un efort prea mare s\
disimulez. Sunt un tip ocupat.

D.V.- Pentru c\ vrei s\ le faci
pe toate. Nimeni nu poate!

C.Gh.- {tiu, e un risc, mi-l
asum...Ce-ar fi fost s\ ne fi `nre -
gistrat cineva...Ar fi ie[it o carte?

D.V.- Hai s\ ne promitem c-o
scriem.

C.Gh.- {i ce dac\ promitem!" 

(nov.'99)
Dida VASILCA

(Urmare din pag. 1)

iscipoli dintre studen]ii pe
care-i numea "prietenii mei".
Dintre discipolii lui, ajun[i
personalit\]i ale Sociologiei
Române[ti, amintim pe:
H.H. Stahl, Mircea
Vulc\nescu, Traian Herseni,
Petru Comarnescu, Anton
Golopen]ia, Gh. Foc[a, Ion
Zamfirescu [.cl. A influen]at
[i pe faimo[ii Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, Emil Cioran

[.a.
~n 1925 a ini]iat cunoscutele

cercet\ri sociologice monografice ale
satelor, `ncep`nd cu Gaicea Mare, jud.
Dolj. S-a dovedit un admirabil educator,
chiar pentru colaboratorii lui, unii spe-
ciali[ti de mare clas\ `n diferite ramuri
ale [tiin]ei, precum: Francisc Rainer [i
{tefan Milcu (`ntemeietorii antropologiei
române[ti), C. Br\iloiu [i G. Breazul
(muzicologi), C. Corn\]eanu (agronom),

Sabin Manuil\ (statistician) [.a. Unii
tineri colaboratori s-au cunoscut [i s-au
c\s\torit: Lena Constante, artist plastic
(plecat\ dintre noi luna trecut\, la 96 de
ani) cu Harry Brauner, etnomuzicolog,
n\scut la Piatra- Neam]; Floria Capsalli
(coregraf) cu Mac Constantinescu (pic-
tor [i sculptor). To]i [i-au consolidat
competen]ele profesionale sub influen]a
luminii [i c\ldurii educative ale aceluia
pe care-l numeau "Magisterul nostru".

Ilustrul profesor [i-a asumat con-
ducerea `nv\]\m`ntului ca ministru
(13.06.1932- 14.11.1933), av`ndu-l ca
adjunct pe discipolul s\u de la Ia[i,
Petre Andrei. S-a dovedit "om de doc-
trin\ [i totodat\, factor de ac]iune", cum
l-a numit discipolul s\u Ion Zamfirescu.
A[a ni se prezint\ el `nsu[i `n cartea
masiv\, de 1502 pagini, intitulat\ "Un
om de activitate la Ministerul Instruc]iei,

Cultelor [i Artelor, 1932-
1933", publicat\ `n
1934. Atunci a introdus
obiectul Sociologia `n
[colile secundare [i nor-
male.

~ntre cele 16 c\r]i
publicate, au con]inut
predominant pedagogic:
Politica culturii (1928),
Cunoa[terea [i ac]iunea
`n serviciul na]iunii
(1938), Elemente de
etic\ (1939), {tiin]a [i
pedagogia na]iunii
(1941). ~ntre cele peste 800 de articole
se afl\ [i "Idei c\l\uzitoare pentru
munca cultural\ la sate", publicat `n
num\rul din octombrie 1936, al revistei
nem]ene de pedagogie "Preocup\ri
didactice", sor\ bun\ cu Apostolul.

Sociologul pedagog a
scris despre "peda-
gogizarea na]iunii [i a
umanit\]ii". Cel care a fost
numit "om de [tiin]\ univer-
sal\ [i de con[tiin]\
româneasc\" credea c\
"pedagogia na]iunii este
chemat\ nu numai s\ reali -
zeze [tiin]a na]iunii, ci [i s\
actualizeze con[tiin]a
na]ional\". {i c\ "umani-
tatea nu e alc\tuit\ din
suma indivizilor, ci ea se
creaz\ din oameni care

trebuie s\ fie oameni". Educa]ia `i face
pe indivizi s\ fie oameni. Texte peda-
gogice g\sim `n volumul antologic
alc\tuit de I. Berca [i O. Neam]u, intitu-
lat "Scrieri pedagogice" Ed. Didactic\ [i
Pedagogic\, 1973, Buc. 328 p.

Numeroase sunt aprecierile cu
privire la valoarea peren\ a ideilor pe -
dagogice ale lui Dimitrie Gusti [i adezi-
unile declarate la ele. Semnal\m doar
pe cele din cartea "Pedagogia
româneasc\ interbelic\. O istorie a
ideilor educative", de Ermona Zaharian
(1971): "La D. Gusti pedagogia este
punctul final cel mai `nalt la care ajunge
[tiin]a na]iunii [i, totodat\, punctul actu-
aliz\rii acesteia" (p. 178).

Afl`ndu-ne `n "ora astral\" a
reformei `nv\]\m`ntului românesc,
moment vital, kairotic (acum ori nicio-
dat\) amintim cele spuse `n 1918, de
c\tre marele s\rb\torit de acum, c`nd
`nfiin]a "Asocia]ia pentru Studiul [i
Reforma Social\ `n România":
"Refacerea vie]ii sociale prin reforme e
corelat\ cu necesitatea imperioas\ a
cunoa[terii realit\]ii, spre a evita arbi-
trariul [i artificialitatea care condamn\
orice `ntreprindere la ineficien]\".
Ergo...
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DIMITRIE GUSTI - educatorul

I

Constantin Gherghelescu
sau voca]ia prieteniei

Mai tare ca moartea...Mai tare ca moartea...

11 septembrie
1930 -

2 noiembrie 2002
}in`nd mai mult la orgoliul de pescar dec`t la cel de "Cet\]ean de Onoare" al munici -

piului Piatra Neam], sau la cel de membru al Uniunii Scriitorilor din România, Eduard
Covali [i-a legat fundamental destinul de cel al Teatrului Tineretului. Nu-i pl\cea s\ spun\
c\ a fost secretar literar, regizor sau director al acestui teatru, nu f\cea caz de faptul c\
piesele lui au fost jucate aici sau aiurea; `i pl\cea s\ spun\ c\ acasa lui a fost teatrul.

Fericit temperament tonic, cu o puternic\ voca]ie a prieteniei, a r\sp`ndit `n jurul lui
`n]elepciune [i bucurie.

A fost unul dintre primii intelectuali ai urbei care a `mbr\]i[at ideea apari]iei unei
gazete a cadrelor didactice [i a sprijinit-o printr-o intens\ [i valoroas\ colaborare.
Public\m, IN MEMORIAM, o tablet\ inedit\ `n timpul vie]ii prietenului nostru EDI. (M.Z.)

DE CE CITIM?

EDUARD
COVALI
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~n lunile anterioare au fost semnalate anivers\rile:
M.D. Stamate, 1/1895; Horia Hulubei, 1/1896; Ana
Catzaiti, 1/1941; Mihaela Gherghelescu, 3/1957;
Ana Conta- Kernbach, 5/1863; N. Gr. Ste]cu,
10/1910; N. Milord, 11/1909; C. Prangati 11/1934;
C.D. Stahi, 14/1844; V. Conta, 15/1845; Agr\pina
Stupcanu, 15/1911; Eufrosina S\vescu, 24/1884;
I. Scurtu, 27/1940; Radu Purice, 27/1957; D.
Braharu, 28/1898; Clement Pompiliu, 28/1923.

l {i comemor\rile: Eduard Covali, 2/2002; C.
Matas\, 3/1971; Virgil Ioanovici, 3/1942; Al.
Pantazi, 4/1948; Al. Cojocaru, 6/1999; G.T.

Kirileanu, 13/1960; C. Avadanei, 17/1999; V.A. Urechi\,
22/1901; Natalia Mih\ilescu, 25/1980; I. Dr\gan, 26/1937; V.
Gheorghiu, 29/1959; V. Petrovanu, 30/1941.

l 12/1904, n. `n satul Lete[ti, com. Hangu, vrednica
`nv\]\toare Maria Romanescu, absolvent\ a primei promo]ii a
{colii Normale de ~nv\]\toare din Piatra- Neam], s\rb\torit\ [i
felicitat\ de {coala Hangu, la centenarul na[terii.

l 12/2000, {coala "Vasile Conta" din Ghind\oani a orga-
nizat simpozionul "155 de ani de la na[terea filozofului Vasile
Conta". Au prezentat comunic\ri profesorii: Iuliu Savin, Ioan
Iliescu [i Mihail Aionichii.

l 21/1939, n. la Tg. Neam], Constantin Cri[an, original
eseist, profesor `nzestrat, ziarist, creator de emisiuni radio [i
tv. Moare `n oct. 1996 la Cluj- Napoca, `n spital.

l 21/1955 (acum 50 de ani) s-a n\scut la Sabasa, com.
Borca, profesorul [i educatorul prin poeziile [i atitudinile sale,
Aurel Dumitra[cu. A trecut la cele ve[nice `n 16 sept. 1990, la
nici 35 de ani.

l 23/1971, s-a desf\[urat la Casa de Cultur\ a
Sindicatelor din Piatra Neam] o adunare festiv\ `n care s-a
redat numele de Gh. Asachi, Liceului Pedagogic re`nfiin]at `n
1969. Tot `n luna noiembrie, la 26/1972, `n sala Teatrului
Tineretului s-a s\rb\torit {coala la 60 de ani de la `nfiin]are
(15.11.1912); veneratul `nv\]\tor Gh. Tomulescu, din prima
promo]ie, a predat o [tafet\ simbolic\ elevei Monica Socea.

l 29/1875 (acum 130 de ani), n. la Piatra Neam], profe-
sorul de geografie la Liceul "Mihai Viteazu" din Bucure[ti, Ioan
Popa- Burc\, autor de romane [colare, atlase [i monografii;
m. 1n 25.V.1937, `nmorm`ntat la Piatra Neam].

l ~n multe [coli nem]ene se s\rb\tore[te Ziua
Interna]ional\ a Filosofiei, la 17 noiembrie.

Prof. Traian CICOARE

n ciuda faptului c\ `nv\]\mântul
[i educa]ia sunt declarate, prin
Constitu]ie, priorit\]i na]ionale,
nimeni nu d\ doi bani pe
[coal\(v. greva general\ din
noiembrie).Dasc\lii s-au
deprins de mult s\ se descurce
cum pot. {i `n ciuda acestei
nep\s\ri generale, [coala `nc\
mai rezist\. Ba mai mult, se
`nc\p\]âneaz\ s\ ob]in\ [i

ceva rezultate. Ce nu `n]eleg slujitorii [colii
este puternica, permanenta ofensiv\
`mpotriva educa]iei dus\ de mass-media.
Aten]ie, care ar trebui s\ sprijine cu toate
for]ele `nv\]\mântului [i cultura, nu

violen]a, crima [i dezm\]ul! 
~n ultima vreme, televiziunea [i radioul

au avut ca principal\ preocupare "cazul
Mutu". Pream\rirea briliantului, pozat [i
prezentat telespectatorilor din toate
unghiu rile, cu tatuajele [i amantele lui.
Cine-i Mutu \sta, domnilor? De ce se
bucur\ el de aten]ie mai mare decât
acade micienii români de renume mondial?
De ce acest fotbalist, apare pe toate
ecranele, `n locul olimpicilor de marc\ din
aceast\ ]ar\? De ce `n locul unor emisiuni
educative, necesare tinerei genera]ii, tre-
buie s\ ascult\m toate pove[tile despre
Mutu, pentru c\ [tie s\ dea cu piciorul `n
minge? Mai trist e faptul c\, prin acest caz

s-a f\cut publicitate f\r\ frontiere unei
faune adev\rate de analfabe]i, mitocani,
[mecheri [i perver[i, care numai modele
pentru tineri nu sunt! Cum s\ lupte [coala
singur\ `mpotriva indolen]ei tuturor celor
care ar trebui s\ se ocupe de soarta ei?

S\ fim clari, radioul [i televiziunea
fac un deserviciu [colii, educa]iei, prin
multe emisiuni prezentate. Prin "cazul
Mutu" s-a atins apogeul [i s-a des\vâr[it
dec\derea `ntr-o mizerie moral\ din care
nu cred c\ vom reu[i s\ ne salv\m prea
repede. Exagerez cumva?

Dumitru RUSU
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Pre]ul: 1 RON

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

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

- director executiv, Gheorghe AMAICEI, {tefan CORNEANU.
CCOONNSSIILLIIUULL  DDEE  RREEDDAACC}}IIEE:: Mircea ZAHARIA - redactor [ef, {tefan CORNEANU - redactor [ef adjunct, Dumitri]a VASILCA, 

Dan AGRIGO ROAE, Niculina NI}|,  Valerian PERC| (Subredac]ia Roman, tel. 732.738), Carmen DASC|LU (secretar). 

De râsul curcilor
1. T\riciu -

nea lui
Moliceanu

]i v\zut cum arat\
contul d-lui
Popescu din spotul
publicitar al unei
celebre b\nci
române[ti? E un
purcelu[ rozaliu,
care plesne[te de
s\n\tate, pentru c\
m\nânc\ bine din
banii unor „apropri-
tari" de marc\:

Rafo, Rompetrol, Electrica [i
tot ce mai reprezint\ „energie
vie". 

M\ `ntreb cum ar putea fi
reprezentat contul unui oare-
care Ionescu, bugetar `n
`nv\]\mânt, s\n\tate etc. Ca o
ameob\? Pe cale de con-
secin]\, nu-i totuna cum te
cheam\ [i nici cine te mân\.
Pe noi ne mân\ `n lupt\

Gloriosul Sindicat, care a uitat
c\ am fost la fel de s\raci [i pe
vremea P.S.D.-ului, dar n-au
avut ei sânge-n pompi]\ s\
]ipe la „ai lor". 

A[a c\ bine ne face pre-
mierul c\ ai no[tri lideri `l
a[teapt\ la negocieri, iar el
pleac\ la `ntâlnirea cu pre-
tenu[ul s\u Dinu. Pe to]i `i
doare doi metri-n spatele g\rii
c\ dasc\lii r\mân de Cr\ciun
lipi]i p\mântului. Apropo, mai

[ti]i ceva de cel de-al treis-
prezecelea salariu? Bine c\
„Ana are mere"!. 

2. Un mi[to
cordial

B\iatul de[tept al lumii
noastre politice, alesul na]iunii
(cum `l comentau Capul [i
Pajura `ntr-o sear\ la TV), iar

joac\ la ofsaid
cu premierul.
Iese a[a, nitam-
nisam, ca un
mare pre[e -
dinte- juc\tor [i
le declar\
dasc\lilor, `n
mijlocul grevei,
compasiunea [i
iubirea lui, `n va -
loare de cinci la
sut\.

Noi ne
`ndoim de sin-
ceritatea acestei

interven]ii [i o consider\m o
alt\ manevr\ abil\, pentru c\
nu putem uita presta]ia jalnic\
a domniei sale la deschiderea
anului [colar (12 septembrie
2005).

Jmecherul [colii
m\rturisea c\ se cam teme de
profesori [i explica bie]ilor copii
[i p\rin]i cum c\ nu-i musai s\
ai coroni]\ ca s\ te aleag\
\[tia pre[edinte, de le-au
c\zut tuturor sentimentele fa]\
de [coala „ca cale" `n
buchetele de flori. Vorba aia,
„premian]ii [colii-repeten]ii
vie]ii" se cite[te la nivel `nalt
vi]\vercea, ca multe altele. 

Pentru a nu [tiu câta oar\
dup\ revolu]ie, greva sindi-
catelor libere din `nv\]\mânt
iar a `nvins: Ministerul
Transporturilor a primit supli-
ment\ri de fonduri, a[a
c\..."drum bun `n Congo!", c\
acolo nu se pl\te[te
`ntre]inerea [i mai tot timpul e
vacan]\ de var\.

Viespea Dida

DESPRE LITERATUR|, NUMAI BINE
entru mine proza lui Poe e
ilizibil\, la fel ca a lui Jane
Austen. Ba nu, exist\ o
diferen]\. A[ putea citi
proza lui Poe dac\ a[ fi
pl\tit, nu `ns\ [i pe a lui
Jane Austen.

Mark TWAIN

Domnul Waugh este
un scriitor englez m\rginit
(Doamne, cum `mi ]`[nesc

tautologiile din condei!)
Gore VIDAL

~n ziua c`nd `[i corecteaz\ primul
[palt, scriitorul t`n\r e la fel de m`ndru
ca elevul care tocmai a luat un sifilis.

Charles BAUDELAIRE

"Paradisul pierdut" este o carte pe

care, dac\ ai l\sat-o din m`n\, e
foarte greu s-o mai iei la loc.

Samuel JOHNSON

Am renun]at la cititul c\r]ilor. Mi-am
dat seama c\-mi distrag aten]ia de la
mine `nsumi.

Oscar WILDE

Exist\ doar trei reguli ale scrisului;
at`ta doar c\ nu [tie nimeni care sunt.

Somerset MAUGHAM
Cartea de fa]\ e dedicat\ acelei

femei pe care soarta a creat-o special
pentru mine. Deocamdat\ am reu[it
s-o evit.

Jon WINOKUR

Poate c\ soarta cea mai trist\ a
unui b\rbat e s\ ajung\ so]ul unei
femei care scrie versuri.

George Jen NATHAN

Nu-i frumos s\ ]ii prelegeri despre
poe]ii `n via]\. Autopsiile se fac doar
pe cadavre.

Robert GRAVES

~ntotdeauna `ncep prin a citi ulti-
ma pagin\ a c\r]ii, fiindc\ dac\ mor
`nainte s-o termin, m\car `i [tiu
sf`r[itul.

Nora EPHRON

Dac\ nu po]i s\ enervezi pe
nimeni, atunci z\u c\ n-are rost s\
scrii.

Kingsley AMIS
Dumnezeu l-a creat pe poet, dup\

care a luat o m`n\ din lutul r\mas [i a
f\cut trei critici.

T.J. THOMAS

Dac\ ave]i dubii, atribui]i-i toate

citatele lui George Bernard Shaw.
Nigel REES

Shaw este m\tu[a nem\ritat\ a
literaturii engleze.

Kenneth TYNAN

E at`t de ilizibil\, `nc`t p`n\ la urm\
oamenii or s\ cread\ c\ face parte
dintre clasici.

Ernest HEMINGWAY

Aceasta e cea de-a [asea carte
pe care am scris-o, ceea ce nu-i r\u
pentru cineva care a citit doar dou\.

George BURNS

Fiecare cuv`nt scris de Lilian
Hellman e o minciun\, inclusiv "[i"-
urile.

Mary MCCARTHY

Pot s\-l iert pe Alfred Nobel
fiindc\ a inventat dinamita, `ns\ doar
un diavol cu chip de om ar fi putut
inventa Premiul Nobel.

George Bernard SHAW

A[ pl\ti bucuros cheltuielile de
`nmorm`ntare ale lui George Bernard
Shaw la orice or\..

Henry IRVING
O femeie care scrie comite dou\

p\cate: spore[te num\rul c\r]ilor [i-l
mic[oreaz\ pe cel al femeilor.

Alphonse KERR
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