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entru a marca cele două evenimente,
cu o semnificaţie aparte pentru insti-
tuţiile muzeale, la nivelul judeţului
Neamţ au fost organizate o serie de
manifestări cultural-ştiinţifice după
cum urmează:

Muzeul de Istorie
şi Arheologie Piatra‐Neamţ

l 19 mai, ora
18.00, trupa de teatru
Arlechino, Şcoala
Gimnazială Nr. 2,
Piatra- Neamţ a susţi-
nut o reprezentaţie
după schiţele lui I. L.
Caragiale, „O inspec-
ţiune” şi „D-l Goe”.
Profesori coordona-
tori – prof. limba şi li-
teratura română
Petro nela Apetrei şi
prof. teatru Iulia Dia-

conescu, Palatul Copiilor Piatra Neamţ. În
continuare a avut loc vernisajul expoziţiei
temporare de pictură aparţinând artistului
Andrei Pennazio, un copil de 12 ani ex-
trem de talentat, care se bucură de nume-
roase aprecieri ale criticii de specialitate.
Prezentarea lucrărilor – prof. Cristina Pe-
trariu. 

Redăm opinia prof. dr. Cristian Ungu-
reanu din cadrul Universităţii de Arte
„Geor ge Enescu”, din Iaşi în urma întâlni-
rii cu Andrei Pennazio: „Am rămas sur-
prins de pasiunea şi priceperea nativă cu
care şi-a întins creaţiile prin atelier şi le-a
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(continuare în pag. 4)

RĂZBOI DESCHIS CU PUTEREA!
l Atac la dulcea nepăsare guvernamentală

Bătălia pentru salarii

Stimate domnule Gabriel Ploscă, vă pro-
pun să facem o trecere la zi a problemelor
cu care se confruntă Sindicatului din În-
văţământ, spre ştiinţa şi buna informare a
tuturor dascălilor nemţeni. S-o luăm de la
un capăt, în ordinea gravităţii lucrurilor...

– În ultima perioadă, mai exact din
luna ianuarie încoace, am fost mai tot tim-

pul „mobilizaţi” în bătălia pentru salarii. Dacă în
ianuarie disconfortul a fost creat doar de mutarea
zilei de salariu – pe 14 –, problemele au început
în februarie, când urmau să fie plătite salariile
pentru luna ianuarie. Pentru că nu s-au alocat su-
ficienţi bani, o parte din unităţi – nu foarte multe
– au trebuit să amâne plata contribuţiilor sociale.
Respectiv, contribuţia la asigurările de sănătate,
la pensii şi aşa mai departe. Am discutat cu di-
rectorii unităţilor respective şi am convenit ca ei
să facă solicitări de sume către inspectoratul şco-
lar, ISJ s-a adresat Ministerului Educaţiei şi, până
în data de 25 a lunii, adică data limită până la
care se puteau plăti aceste contribuţii fără pena-

lizări, banii au sosit şi lucrurile s-au rezolvat.
Problemele cele mai mari au început însă în mar-
tie, când trebuia operată şi o mărire de salarii şi
banii nu au fost suficienţi, fiind din nou probleme
cu datoria la contribuţii. Pentru că netul a intrat
pe cardurile salariaţilor pe 14 aprilie, datoria la
contribuţii a fost şi mai mare, circa 620.000 lei
la nivelul judeţului Neamţ. Iar aceşti bani nu au
mai venit până la 25 a lunii şi atunci au început
să apară, în anumite cazuri, penalităţi. Normal,
eforturile noastre pentru rezolvarea acestei abe-
raţii au mers pe mai multe planuri. Pe de o parte
am avut nenumărate intervenţii directe la Inspec-
toratul Şcolar Neamţ, şi – prin intermediul Fede-
raţiei – la Minister, fiindcă de acolo pleacă banii.
Pe de altă parte s-a discutat şi la ANAF, iar pe
plan local am avut întâlniri cu directorii de unităţi
şcolare, am avut conferinţă de presă la care au
participat directorii unităţilor şcolare şi liderii de
sindicat din zona Roman, pentru că în special
acolo au fost probleme legate de aceste datorii.

– Ştiu că şi atunci când banii veneau prin
consiliile locale erau probleme. Acum vin prin mi-
nister şi apar din nou necazuri. Ce se întâmplă? 

– Aceste probleme legate de salarii apar
în primul rând din cauza subfinanţării care, aşa
cum spuneam şi altă dată, nu este nici pe departe
de 6% cum prevede legea, ci doar 2,9% din P. I.
B., procentaj categoric insuficient, faţă de o
medie de 5,5% la nivelul Uniunii Europene. Acel
6% este prevăzut de lege, ar trebui să se acorde,
nu se acordă, şi se mai cer şi penalizări la ce nu
acordă. 

Dincolo de aceasta, multe disfuncţionalităţi
provin de la calcularea greşită a costului standard
pentru un elev, fără a se ţine seama de specificul
şi nevoile reale ale unităţilor şcolare. De fapt, nu
există bani nici chiar la şcolile speciale, care nu
primesc finanţare pe costul standard, şi chiar
dacă de la 1 martie s-a mărit şi costul standard
cu 20%, eroarea se menţine, ba chiar se accen-
tuează, pentru că s-a plecat de la o bază nefon-
dată, prost calculată.

– Revenind la urgenţe… Totuşi, cu penalită-
ţile ce se întâmplă?

–

Interviu cu dl Gabriel Ploscă, preşedintele
Sindicatului din Învăţământ Neamţ

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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„Aventura”, încă o premieră la T.T. 
e 28 aprilie la Teatrul Tineretului a avut loc premiera pe ţară a piesei
AVENTURA de Alfredo Sanzo (traducerea Luminiţa Voina-Răuţ), în
regia lui Theodor-Cristian Popescu, scenografia lui Cosmin Arde-
leanu, cu participarea actorilor: Loredana Grigoriu, Sabina Brânduşe,
Ecaterina Hâţu, Mircea Postelnicu, Valentin Florea, Nora Covali, Vic-
tor Giurescu, Emanuel Becheru.

AVENTURA (notează Serviciul artistic al TT) este un spectacol
despre dorinţa general umană de a fi în alt loc decât în cel în care te

afli, într-o continuă tânjire după un „mai bine” nedefinit. Imaginaţi-vă, o
clipă, cum e să locuieşti în Barcelona (un paradis urban absolut, pentru
mulţi dintre noi, cu plaja ei, cu străzile pe care se vorbesc absolut toate lim-
bile de pe Terra – vis-à-vis de o clădire proiectată de Gaudí sau în jurul
sculpturii lui Miró din spatele blocului tău) şi să ajungi să-ţi doreşti să pleci
unde vezi cu ochii…

THEODOR-CRISTIAN POPESCU este autorul a peste 50 de specta-
cole realizate în România, S.U.A şi Canada. Profesor de regie şi actorie la
UNATC Bucureşti, Universitatea Montana, Şcoala Naţională de Teatru a Ca-

nadei, Universitatea Québec la Montréal şi UAT Târgu-Mureş. A înfiinţat şi
a condus două companii independente de teatru la Bucureşti şi Montréal.

Nicolae Breban – Premiul Naţional
„Ion Creangă”, Opera Omnia

Romancierul, eseistul şi drama-
turgul Nicolae Breban (84 de ani)
este al doilea câştigător al Premiului
Naţional pentru Proză „Ion Creangă”,
Opera Omnia, instituit din anul 2017
de Consiliul Judeţean Neamţ şi Cen-
trul pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ. Ceremonia de
premiere a avut loc pe data de 1 mai,
la Muzeul Memorial „Ion Creangă”
de la Humuleşti. Valoarea premiului
este de 5.000 de euro.
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Am acţionat pe toate canalele posibile. Au
mai fost şi interpelări ale ministrului în
parlament şi cred că lucrurile acestea au
contat, pentru că a dat Dumnezeu şi la în-
ceputul acestei săptămâni (n.r. interviul a
fost realizat vineri, 18 mai) s-a aprobat în-
treaga sumă, de 4.700.000 lei – acolo ajun-
sesem cu restanţele datoriei pe judeţ – şi

că în această săptămână se deschid finanţările, ca
să putem plăti aceste datorii. Ba mai mult, a venit
şi o altă veste bună, că sumele necesare pentru
achiziţionarea voucherelor de vacanţă au intrat
la inspectoratul şcolar. 

Aşa au stat lucrurile cu salariile şi nu cum a
minţit domnul ministru într-o conferinţă de
presă: că în ultima vreme s-au dublat veniturile
celor din educaţie. Faptul că s-a dat o brumă de
mărire, nu e suficient pentru ca să ceri calitate în
învăţământ. Trebuie sume de bani investite în in-
frastructura acestui sistem. Oricum, cum să faci
astfel de investiţii în infrastructură, în dotări,
când prin buget ai alocat 2,9%? Am mai zis-o şi
o repet: nu am să uit niciodată cum în 1990 când
venise „fericirea” peste noi şi toate
manualele cu steluţă de la Colegiul
Petru Poni erau duse cu căruţa la
topit, colegii mei furau – vorbesc de
cartea tehnică – câte un manual. Cu
alea au rămas, că altele nu au mai
apărut. Şi vine domnul ministru şi
vorbeşte despre calitate... Domnul
ministru trebuie să înţeleagă că, până
şi în aceste condiţii, majoritatea co-
legilor mei fac calitate în învăţământ.
Şi zice domnul ministru mai departe,
după ce vede că ne-am îmbogăţit: ia
să punem o ţâră biciul pe ei! Adică
directorii, inspectorii, trebuie să intre
pe nepusă masă, la asistenţă. Dom-
nul ministru ar trebui să ştie că s-au
dus vremurile alea, că au apărut metodologii
după care se face inspecţia şcolară, că directorul
are obligaţia să anunţe graficul de asistenţă la ore
şi să-l afişeze. Sunt legi care ne protejează în
acest sens şi dumnealui ar trebui să fie primul
care să cunoască şi să respecte legea. Din păcate
n-o face...

– Văd că trebuie să vă strecuraţi tot timpul
printre aberaţii…

– Cred că una dintre cele mai mari aberaţii

este Legea 153 – o lege zisă unitară, care numai
unitară nu e, plină de disfuncţionalităţi, elaborată
în pripă, ca să ne lăudăm că, uite, am scos Legea
Unitară. Sunt vreo şase acte normative care mo-
difică textul de lege, numai până la momentul de
faţă. 

Am reuşit să rezolvăm o problemă, cea a sa-
lariaţilor angajaţi cu fracţiune de normă, care tre-
buiau să aducă bani de acasă după mutarea
contribuţiilor de la angajator la angajat.

Pe urmă, salarizarea contabililor şi secreta-
rilor şefi – care au funcţii de conducere la perso-
nalul auxiliar – şi care nu au beneficiat de mărire
salarială de la 1 martie 2018 –, se pare că s-a re-
zolvat. Spun se pare pentru că s-a rezolvat pentru
contabili, dar nu suntem siguri dacă şi pentru se-
cretari, fiindcă această corecţie s-a făcut prin -
tr-un act normativ care a fost aprobat în şedinţa
de Guvern de pe 16 mai şi nu am văzut încă do-
cumentul. 

Au mai fost probleme legate şi de drepturile
salariale ale personalului din CCD, care trebuiau
majorate de la 1 martie şi lucrul acesta nu s-a
făcut la timp. S-a rezolvat de acum, dar o lună a
fost deja pierdută. 

Nu am rezolvat, încă, problema majorării sa-
lariale cu 20% şi pentru personalul nedidactic,
dar există o iniţiativă legislativă în Parlamentul
României, pentru majorarea cu 20%, iar noi, în
unităţile şcolare, am strâns semnături de sprijin
a acestei iniţiative şi sperăm să rezolvăm. Şi nu
am rezolvat încă nici salarizarea echitabilă pentru
personalul contractat din inspectoratele şcolare.
Pentru inspectorii şcolari se pare că s-a rezolvat. 

Am reuşit să deblocăm posturile din unităţile
şcolare, dar nu printr-un act normativ mulţumi-

tor. Se spune că se pot face angajări în unităţile
şcolare, cu încadrarea în buget. Ori, dacă nu ai
bani în buget, degeaba ai postul liber.

Nu am rezolvat încă problema pensionării cu
trei ani mai repede, la cerere, înainte de vârsta
standard, pentru personalul didactic.

De asemenea, deşi există un regulament
pentru stabilirea locurilor cu condiţii de muncă
deosebite, în vederea acordării unor sporuri, dis-
poziţiile în vigoare sunt deseori inutile. În
Neamţ, de pildă, nu este acoperit postul de medic
de medicina muncii la Direcţia de Sănătate Pu-
blică, şi atunci cui să te adresezi?!

Mai avem şi alte probleme, cele legate de
modul în care sunt considerate dobânzile pe care
noi le-am câştigat în instanţă. Ministerul merge
pe ideea dobânzilor remuneratorii şi nu a dobân-
zilor penalizatoare – care sunt mai mari – motiv
pentru care ne-am adresat Avocatului Poporului,
urmând ca acesta să se adreseze Curţii Constitu-
ţionale. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. 

Mai avem şi o altă speţă în instanţă – plata
sporurilor la salariul majorat de la 1 ianuarie
2017 şi nu pe cel nemajorat de la 1 iulie 2016.
Ce s-a întâmplat: unele instanţe au dat unele de-
cizii, altele – alte decizii, motiv pentru care acum
cauza este la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
care se va pronunţa. 

Mai menţionez că nu în toate şcolile s-a res-
pectat prevederea legală de reducere cu două ore
a normelor celor care au gradul I şi peste 25 de
ani vechime şi atunci am intervenit. Sau nu s-au
plătit orele de educaţie fizică şi ne-am adresat in-
stanţelor de judecată. Pentru că iată ce zice legea:
dacă nu ai profesor de educaţie fizică şi predă în-
văţătorul, acesta trebuie retribuit la plata cu ora,
ca necalificat. Ori acest lucru nu s-a întâmplat

– De ce s-a întârziat aşa de mult calendarul
acordării gradaţiilor?

Referitor la gradaţii, trebuie să spunem că
metodologia a venit foarte târziu. Noi am rezolvat
anumite lucruri, în sensul că am grăbit să apară
metodologia, am strâns un pic graficul de acor-
dare, astfel încât până la 31 iulie să fim gata, iar
în luna august domnul ministru să îşi facă timp să
emită ordinul de aprobare a acelor gradaţii. Am
reuşit să eliminăm aberaţia de a acorda 16% –
proporţia de acordare a gradaţiei – şi pe grade di-
dactice. Am rezolvat, de asemenea, o altă exage-
rare, şi anume ca la autorii de manuale să se
acorde 70 de puncte din 110. Era prea mult, aşa
că am rămas la 16 puncte. Desigur că elaborarea

(urmare din pag. 1)
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pera lui Nicolae Breban nu încape pe un singur raft. Ea numără peste
20.000 de pagini, ceea ce face din domnia sa unul dintre cei mai pro-
lifici scriitori. Academicianul născut la Baia Mare a fost cel mai bun
prieten al poetului Nichita Stănescu, de care l-au unit provenienţa
dintr-o clasă blestemată, dar şi idealurile estetice.

Nicolae Breban: „Mulţumesc organizatorilor. Sunt înconjurat de
o elită a scriitorilor. Primul meu premiu din tinereţe a fost tot Premiul
„Ion Creangă”. Vă mulţumesc că mă primiţi în acest paradis al limbii

române”.
Daniel Cristea Enache, director de imagine al Uniunii Scriitorilor din

România: „Cei care au susţinut această manifestare merită toată preţuirea
noastră. Este o şansă să fii critic literar într-o literatură care numără asemenea
nume”.

Juriul care l-a desemnat câştigător pe academicianul Nicolae Breban
a fost format din Nicolae Manolescu, Daniel Cristea-Enache, Ioan Hol-
ban, Cristian Livescu, Gabriel Coşoveanu, George Neagoe, Vasile Spiri-
don.

Au mai fost nominalizaţi: Gabriela Adameşteanu, Radu Cosaşu,
Dan Stanca, Dumitru Ţepeneag, Eugen Uricaru, Varujan Vosganian.

Academicianul D. R. Popescu –
cetăţean de onoare al oraşului Tg. Neamţ

Scriitorul, dramaturgul şi scenaristul
de film Dumitru Radu Popescu, primul
câştigător al Premiului Naţional pentru
Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, a
primit marţi, 1 mai, la Humuleşti, titlul
de cetăţean de onoare al oraşului Târgu
Neamţ. 

Trei dintre cele mai cunoscute crea-
ţii dramaturgice ale lui D. R. Popescu au
fost puse în scenă la Teatrul Tineretului
din Piatra-Neamţ: „Muntele” (1977),
„Piticul din grădina de vară” (1984) şi
„Aceşti îngeri trişti” (1985).

„Mulţumesc pentru premiul acordat
anul trecut şi pentru titlul de cetăţean de

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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e manuale este valoroasă, dar pot fi şi alte
activităţi valoroase. Un cerc de creaţie, nu
e valoros? Rezultatele la olimpiade nu sunt
importante? Sindicatele trebuie să asigure
un echilibru. Dacă ne uităm cu atenţie pe
fişă, se vede că nu au dispărut toate abera-
ţiile, dar sunt punctate foarte puţin. Vreau
să spun că liderii de sindicat au 0,75

puncte şi mai primesc încă 0,25 de puncte în co-
misia de dialog social. Cei care nu
sunt lideri de sindicat dar fac parte
din biroul sindical primesc 0,25
puncte. Deci, şi noi ne-am aliniat la
proporţii, pentru că înainte am avut
şi 1, şi 2 puncte. Trebuie spus că am
introdus şi noi categorii, cum ar fi
şeful de catedră, adică şeful comi-
siei metodice din şcoală, care nu era
introdus pe nicăieri, şi putem spune
că este un merit al nostru. 

Tot prin metodologie, Ministe-
rul vroia ca punctajul minim de la
care se poate obţine gradaţia să fie
70 de puncte. Noi vroiam, ca Fede-
raţie, 60 şi până la urmă, în comisia
paritară au rămas 65 de puncte. De asemenea, am
stabilit numărul de gradaţii pe discipline, respec-
tând, în bună măsură, gradaţia de 16%. Astfel, în
total, la nivelul judeţului Neamţ, urmează să fie
acordate, în urma concursului, un număr de 180
de gradaţii pentru personalul didactic de predare,
şi 25 de gradaţii pentru personalul didactic auxi-
liar. După aprobarea fişelor de evaluare, din 18
mai, urmează graficul anunţat. 

– La veştile bune, spuneaţi că au venit vou-
cherele de vacanţă…

– Da, banii sunt la Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Neamţ şi urmează procedura de atribuire.
Cu cât unităţile şcolare se mişcă mai repede, cu
atât aceste vouchere ajung mai repede la colegii
noştri. Pentru că procedura spune că unităţile
şcolare trebuie să intre în programul electronic
de achiziţie directă, să-şi aleagă emitentul de
vouchere de vacanţă, să încheie contract cu
acesta, după care, în funcţie de nevoia de vou-
chere, emitentul face o proformă pe care o duce
la inspectoratul şcolar pentru obţinerea banilor.
În ceea ce ne priveşte, ca sindicat, ca să venim în
ajutorul colegilor noştri, încă de acum două luni
am trimis informaţii la unităţile şcolare despre
procedură, despre cazurile particulare care pot
apărea. Ba mai mult, la întâlnirile cu liderii zo-

nali, pe care le-am avut în zilele de 16 şi 17 mai,
am invitat şi un reprezentant al unuia dintre emi-
tenţi, care a clarificat procedura. Este datoria şco-
lii, ca angajator, să rezolve această problemă, nu
e problema liderilor de sindicat, dar noi ne-am
implicat pentru că apărăm drepturile membrilor
de sindicat, a salariaţilor beneficiari. În unele
şcoli s-a constituit chiar un regulament intern de
acordare a voucherelor, şi sigur, liderul nostru de

sindicat e în primele rânduri. Temerea noastră
este asupra corectitudinii calculelor sumelor ce-
rute de unităţile şcolare, pentru că s-ar putea să
avem surprize – ca şi la hotărârile judecătoreşti
– că nu se cer sumele suficiente şi apoi nu ajung
banii. Sperăm să nu se întâmple. 

– Ştiu că aţi avut de curând şedinţa Consi-
liului judeţean al Sindicatului Învăţământ
Neamţ. Probleme?

– Am avut această şedinţă înaintea întâlniri-
lor zonale cu liderii de sindicat şi am analizat în-
treaga activitate, problemele de salarizare,
probleme legate de tot ce am prezentat până
acum, dar mai mult am informat, în întâlnirile cu
liderii, asupra următoarelor aspecte: 

În primul rând, mărindu-se salariile cu 20%,
a crescut şi cotizaţia încasată, dar încă nu în
această proporţie. De ce? Pentru că, dacă oamenii
nu şi-au plătit contribuţiile, nici şcolile nu ne-au
virat nouă cotizaţia de sindicat, aşa că încă nu
avem o imagine asupra măririi reale. Totuşi am
decis asupra programelor de ajutoare sociale, ur-
mătoarele: mărirea ajutorului de deces de la 300
la 500 de lei pentru membru de sindicat, introdu-
cerea uni nou tip de ajutor social, de solidaritate,
dacă vreţi, de 500 de lei la naşterea unui copil.
Şi urmează, în funcţie de creşterea cotizaţiei, o

eventuală mărire şi la cuantumul altor ajutoare
sociale sau să introducem alte tipuri de ajutoare
sociale. 

De asemenea, s-au încheiat noi parteneriate
– în primul rând parteneriatul cu AUTO MOL-
DOVA, prin care membrii de sindicat, pe baza
legitimaţiei, beneficiază de o reducere de 5% la
costurile legate de lucrări de întreţinere, reparaţii,
piese de schimb pentru autoturism. AUTO MOL-
DOVA are reprezentanţă la Piatra-Neamţ şi la
Roman, şi urmează ca la Târgu Neamţ să găsim
un alt agent economic cu care să stabilim o cola-
borare. Menţionăm că s-au încheiat acorduri şi
cu două florării – ELEGANCE şi încă o florărie,
din Precista, membrii sindicatului nostru urmând
să aibă o reducere de 10%, care se poate negocia
până la 30%, în funcţie de mărimea comenzii de
flori. Mai suntem în discuţii avansate cu MAX-
COMPUTERS pentru probleme legate de IT şi
birotică, cu magazinele PROFI, şi am contactat
de asemenea un cabinet de optică medicală. 

– Ce s-a stabilit în privinţa următoarei Con-
ferinţe Judeţene a Sindicatului?

– Tot în această şedinţă au fost ridicate pro-
bleme organizatorice foarte importante, deoarece
se apropie Conferinţa Judeţeană a Sindicatului
Învăţământ Neamţ şi, în conformitate cu statutul
sindicatului, cu o lună înainte trebuia să stabilim
datele exacte, ceea ce am şi făcut: data – 23 iunie
2018; locaţia – Pensiunea Văratic. Norma de re-
prezentare a membrilor de sindicat a fost stabilită
astfel – un candidat la 50 de membri de sindicat,
cu precizarea că liderul de sindicat, indiferent de
numărul de membri de sindicat pe care îi are în
grupă este de drept delegat. La unităţile şcolare
mari, peste fiecare alţi 50 de membri, se mai
adaugă un reprezentant, şi noi o să comunicăm
unităţilor şcolare aceste directive, pentru a se şti
la câţi reprezentanţi au dreptul. De asemenea, a
fost stabilit numărul de candidaţi pentru Consi-
liul Judeţean, în funcţie de numărul de membri
din fiecare zonă, şi anume: pentru Piatra-Neamţ
şi zona Piatra-Neamţ – 12 candidaţi, pentru
Roman şi zona Roman – 9 candidaţi, pentru
Târgu Neamţ şi zona Târgu Neamţ – 6 candidaţi.
În total 27 de candidaţi pentru Consiliul Jude-
ţean. Ulterior, în cadrul altor întâlniri, care vor
avea loc la începutul lunii iunie, se vor stabili
aceşti candidaţi care vor fi prezentaţi în confe-
rinţă. 

– Vă doresc succesul necesar. Spor la
treabă.

d
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noare al oraşului Târgu Neamţ. Premiul acesta m-a făcut să-l recitesc
pe Ion Creangă. Ce am descoperit acum la Creangă? Am descoperit
un lucru colosal, care m-a îndemnat să scriu o piesă despre Ivan Tur-
bincă. Rog Consiliul Judeţean să iniţieze un concurs cu sculptorii din
judeţ şi din ţară în care să fie reprezentate toate personajele lui
Creangă. Aş vrea, mai ales, să se facă o statuie cu Dumnezeu cerşind.
Şi lângă Dumnezeu să fie Sf. Petru şi mai încolo Ivan Turbincă. Vă
daţi seama câţi oameni ar veni aici ca să fie mântuiţi? În scurt timp,

Târgu Neamţ ar deveni cel mai vizitat oraş din România şi din lume”, a de-
clarat D. R. Popescu.

„Dialogul Genurilor Muzicale”,
la Biblioteca „G.T. Kirileanu”

Stagiunea artistică 2017-2018 continuă. Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ, în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheor-

ghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, au invitat publicul melo-
man nemţean la Dialogul Genurilor Muzicale, un recital muzical având ca
protagonişti pianiştii Ştefania Vasiliu-Olaru şi Doru Sascău. Evenimentul a
avut loc marţi, 24 aprilie 2018, ora 17:00, la sala „Cupola” a Bibliotecii Ju-
deţene „G.T. Kirileanu”, instituţie parteneră în organizare şi a avut în pro-
gram, lucrări de Chopin, Ceaikovski, Rahmaninov, Scriabin, Diabelli, şi
piese moderne celebre.

Doru Sascău, cadru didactic asociat la Academia de Muzică „Gheor-
ghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, este, ca interpret-pianist,
binecunoscut melomanilor nemţeni. Din anul 1990, până în 1995, a activat
ca profesor la Colegiul de Jazz din München - Germania, unde a predat
pian şi chitară. În paralel a fost pianist şi orchestrator în Orchestra Veronika
und Dominant Band din München şi apoi timp de un an 1995-1996 în For-
maţia Chris Luca Show Band din Berlin – pianist și basist; din toamna
anului 1996 pâna în 1999 a activat în Trioul de muzică clasică, semi-clasică
şi de entertainement Cafe Concerto Strings, ca pianist și double bass
player. (Comunicat – Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”
Neamţ)

o
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Ziua Internaţională şi Noaptea Europeană a Muzeelor – 18‐19 mai, 2018
ovestit sensurile narative şi simbolice.
Asemenea unui pictor profesionist a îm-
pletit povestea din mintea şi sufletul lui
cu ceea ce se întâmplă obiectiv pe
pânze: contraste de culori, structuri plas-
tice diferite, armonii căutate şi game
cromatice dirijate în raport cu subiectul
ales de el”.

l De la ora 19.00 a avut loc vernisajul ex-
poziţiei de ceasuri Înţelepciunea vine cu tim-
pul, ediţia a II-a. Este vorba despre continuarea
unui proiect început de instituţia noastră îm-
preună cu colecţionarul Romulus Lupaşcu în
2012 şi care şi-a propus să aducă în faţa publi-
cului nemţean o colecţie deosebită prin numărul
şi calitatea pieselor expuse (a fost etalată cu
acest prilej cea mai amplă colecţie de ceasuri
Omega din România).

Tot în cadrul Muzeului de Istorie şi Arheo-
logie Piatra-Neamţ a putut fi văzută şi expoziţia
Fasmidele, curiozităţi ale naturii (organizată
de Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ şi
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi).

Muzeul de Artă Piatra‐Neamţ

l 19 mai, începând cu ora 17.00 s-a des-
făşurat vernisajul expoziţiei „Colajul – mijloc
de exprimare a ideilor, sentimentelor şi emo-
ţiilor”. Expoziţia în cauză este expresia finală
a colaborării dintre Asociaţia „Centrul de exce-
lenţă în dezvoltare personală SOLOMON” Bra-
şov şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
având ca parteneri educaţionali Liceul de Artă
„Hans Mattis Teutsch” Braşov, Liceul de Artă

„Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe, Liceul de
Artă Sibiu şi Liceul de Artă „Victor Brauner”
Piatra-Neamţ.

Expoziţia marchează, de asemenea, cinci
ani de la primul proiect dedicat Nopţii Euro-
pene a Muzeelor intitulat „Emoţii” (în 2014).
Au urmat ediţiile din 2015 – „Atitudini”, 2016
– „Poarta sufletului” şi 2017 – „Tabu-uri şi pre-
judecăţi în artă”. Ideea acestui proiect este de a
susţine debutul artistic al tinerilor. Până în
2017, prin aceste evenimente a fost sprijinit de-
butul artistic pentru un număr de peste 120 de
elevi. Împreună cu evenimentul de anul acesta,
unde vor fi prezentate lucrările a 60 de elevi din
patru licee, se va ajunge la un număr de 180 de
elevi care au expus lucrări artistice (artă plas-
tică, grafică, modelaj – ceramică) pe durata
acestor cinci ani.

În cadrul Muzeului de Artă au mai putut fi
vizitate şi expoziţia de pictură cu 50 de lucrări
reunite sub titlul „Poezia culorilor”, semnate
de Liviu Suhar, în premieră pe simezele insti-
tuţiei noastre, dar şi expoziţia temporară „În-
semne ale regalităţii române şi Marea
Unire”, expoziţie înscrisă în calendarul mani-
festărilor dedicate aniversării Centenarului
Marii Uniri. 

Muzeul de Istorie Roman

l 18 mai, ora 11.00. Desfăşurat la Muzeul
de Istorie, colocviul Dascăli romaşcani de al-
tădată, ajuns în acest an la a VII-a ediţie, a evo-
cat personalităţile a şase dascăli, unii dintre
aceştia participanţi şi la Marele Război pentru
reîntregirea neamului. Tot în acest cadru au fost
prezentate şi două volume apărute recent, dedi-

cate unor oameni
ai Abecedarului,
precum Grigore
Capşa sau Con-
stantin Nazarie.

La Muzeul de
Istorie Roman a
putut fi vizitată şi
expoziţia tempo-
rară Evoluţia chi-
rurgiei la Roman
în vreme de pace
şi război, o încer-
care de a pune în
valoare activitatea

de specialitate chirurgicală în spitalele care au
funcţionat în Roman în anii 1916-1918. Expo-
ziţia este organizată în colaborare cu Societatea
de Istoria Medicinii şi Farmaciei „Dr. Epifanie
Cozărescu” din Roman, Asociaţia cultural-şti-
inţifică Urbana şi colecţionar, dr. Florin Pave-
lescu.
l 21 mai, ora 17.00, în cadrul programului

Valorificarea patrimoniului muzeal şi Edu-
caţie Muzeală, a avut loc conferinţa Punţi
între muzee şi şcoli (susţinută de prof. univ. dr.
Ion Sandu de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi), lansarea volumului Muzee şi şcoli
şi a expoziţiei temporare cu acelaşi nume.

Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman

l 18 mai, ora
9.00, a avut loc
vernisajul expozi-
ţiei Descendenţa
speciei umane
ilustrată prin
portrete şi fosile.
Artistul plastic
Eduard C. Olaru a
creat această expo-
ziţie sub expertiza
domnului prof. dr.
Gheorghe Mustaţă
de la Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, din dorinţa de a promova teoria
evoluţiei în rândul publicului român. Eduard
Olaru este absolvent al Facultăţii de Arte plas-
tice, Decorative şi Design din cadrul Universi-
tăţii de Arte „George Enescu” din Iaşi şi
absolvent al studi ilor masterale ale aceleiaşi fa-
cultăţi.

Muzeul de Artă Roman

l 20 mai, ora 15.00, a fost vernisată expo-
ziţia de pictură a artistului plastic romaşcan
Mihai Olteanu. Născut în anul 1962, la Rediu,
judeţul Neamţ, absolvent al Liceului de Artă din
Bacău, unde a avut ca profesori pe Gheorghe
Velea şi Petru Pinca, pictor, grafician, ilustrator
şi sculptor, Mihai Olteanu expune acum peste
100 de lucrări cu teme diverse: peisaje, portrete,
flori, compoziţii. (Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ, comunicat prelucrat)

(urmare din pag. 1)
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Omagiu doctorului Sorin Ciobanu
n perioada 4-15 iunie 2018, pe simezele
Sălii Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.
T. Kirileanu” vor fi prezente lucrările
participante la CONCURSUL ŞI EX-
POZIŢIA DE ARTE PLASTICE PEN-
TRU COPII „DR. SORIN CIOBANU”
EDIŢIA a III-a – 2018, PIATRA-
NEAMŢ.

Cele circa 140 de lucrări de pictură şi
desen expuse au fost realizate cu măiestrie de
copii şi tineri de la şcoli gimnaziale („Elena
Cuza”, „Nicu Albu”, „Daniela Cuciuc” din
Piatra-Neamţ, dar şi din judeţ), licee din oraş
(„Petru Rareş”, „Calistrat Hogaş”, C. N. de In-
formatică, Liceul de Artă „Victor Brauner”),
de la cluburi de pictură din cadrul unor ONG-
uri şi de la Palatul Copiilor din Piatra-Neamţ.

Expoziţia reuneşte cele mai reuşite creaţii ale copiilor, selectate atent
de un juriu exigent format din profesori de artă plastică, bibliotecari şi mu-
zeografi, juriu condus de doamna doctor Mariana Ciobanu, cea care oferă şi
premiile concursului.

Manifestarea se doreşte a fi o celebrare prin lucrările micilor artişti a
excelenţei în artele vizuale, precum şi a personalităţii medicului Sorin Cio-
banu, doctor în ştiinţe medicale (imagistică medicală), un mare iubitor de
pictură, de natură, de frumos şi un susţinător fervent al copiilor şi al artei
acestora, plecat dintre noi, din păcate, mult prea devreme, spre o lume mai
colorată şi mai bună. (Asociaţia Culturală „Arte. Ro”)

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”: „Secventarium” –
expoziţie personală, Lucian Gogu‐Craiu

Artistul plastic Lucian Gogu-Craiu, profesor la Palatul Copiilor Piatra-
Neamţ, a expus la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, până la mijlocul lunii
trecute. 

(continuare în pag. 6)
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Zilele Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ
nouă ediţie a Zilelor Bibliote-
cii Judeţene „G. T. Kirileanu”
Neamţ s-a încheiat vineri, 11
mai, odată cu dezbaterea-dia-
log care a omagiat excelenţa
profesională, desfăşurată în ca-
drul proiectelor „Să ne cunoaş-
tem trecutul prin memoria

comunităţii!” şi „2018: Anul Euro-
pean al Patrimoniului Cultural” –
„Contribuţia majoră a antreprenorilor
italieni Carol Zani şi Vincenzo Pus-
chiasis la dezvoltarea patrimoniului
cultural nemţean”.

Timp de o săptămână, cele mai
largi categorii de public au avut parte
de un program bogat şi divers, din
care nu au lipsit dezbaterile, lansările
de carte, vernisajele, conferinţele,
proiecţiile de film, momentele muzi-
cale, atelierele de lectură şi pictură
dedicate copiilor, concursurile şco-
lare organizate cu ocazia zilei de 9
Mai, activităţile educative şi recrea-
tive.

Invitaţii speciali ai acestei ediţii
a Zilelor Bibliotecii au fost: Stepa-
nida Ţugui – Directorul Bibliotecii
Publice Raionale „Alexandru Do-
nici” Orhei, Republica Moldova;
Lucia Brehoi – Directorul Bibliotecii
pentru Copii „Ion Creangă”, filiala
Bibliotecii Publice Raionale „Ale-
xandru Donici” Orhei; Ina Guţu – co-
respondent Radio România Chişinău;

Dragoş Zămoşteanu – realizatorul fil-
mului documentar „Ţine, Doamne,
partizanii, până vin americanii! – po-
vestea Aristinei Pop-Săileanu”, Cri-

stian Bădiliţă – istoric al
creştinismului timpuriu, poet, eseist.

Prof. Mihaela Mereuţă, direc-
tor-manager al Bibliotecii Judeţene
„G. T. Kirileanu” Neamţ: Biblioteca
publică este o instituţie a memoriei
comunitare, este un factor important
al dezvoltării oricărei comunităţi,
este o poartă spre cunoaştere. Ea
oferă atât indivizilor, cât şi grupuri-
lor sociale mijloace de informare,
prin acces la colecţii, prin acces la
baze de date specializate, dar şi prin
proiecte şi programe de educaţie în
diferite domenii de cunoaştere. Este

un spaţiu unde începe schimbarea şi
dezvoltarea unei comunităţi, un par-
tener constant al actului educaţional,
dar şi un actor instituţional impor-

tant al conservării patrimoniului cul-
tural local.

Stepanida Ţugui, directoarea
Bibliotecii Publice Raionale „Ale-
xandru Donici” Orhei: Sunt bucu-
roasă să vă revăd, pentru că s-a
scurs ceva timp de când nu am mai
fost la Biblioteca Judeţeană „G. T.
Kirileanu” Neamţ. Filiala Piatra-
Neamţ, care a fost înfiinţată la Orhei,
în 1992, cu ajutorul directorului de
atunci Constantin Bostan, a avut o
mare importanţă pentru noi. Colabo-
rarea nu s-a referit doar la cartea
adusă peste Prut. A avut legătură şi

cu primul calculator apărut la noi în
Bibliotecă datorită dumneavoastră.

Lucia Brehoi, directoarea bi-
bliotecii pentru Copii „Ion Creangă”,
filiala Bibliotecii Publice Raionale
„Alexandru Donici” Orhei: Mereu
mi-a fost drag de Piatra-Neamţ. Am
cunoscut acest oraş prin intermediul
cărţilor primite de aici. Eram pe
atunci elevă de liceu şi primul meu
contact cu o carte românească a fost
la Filiala Piatra-Neamţ din Orhei.
După ore, eu trebuia să am cărţile
pregătite, ca să fug repede la biblio-
tecă să le predau. Făceam această
distanţă în patru minute şi 30 de se-
cunde. Dacă ajungeam a doua sau a
treia, riscam să nu mai găsesc cartea
de care aveam nevoie.

Ina Guţu, corespondent Radio
România Chişinău: Proiectul „Ma-
luri de Prut-Basarabia Necunos-
cută” s-a născut din dorinţa de a
acoperi golul sufletesc dintre noi. Am
trăit vremuri grele, dar poate greută-
ţile acestea ne-au făcut să fim mai
puternici. Poate avem câteodată
complexe de inferioritate şi poate
mai stâlcim câte un cuvânt, însă tre-
buie să fim tot timpul cu fruntea sus,
pentru că noi suntem urmaşii celor
care au plătit cu viaţa ca limba ro-
mână, flacăra românismului să nu
moară în stânga Prutului.

Violeta MOŞU

O
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ntitulată „Secventarium”, expoziţia este „aerisită”, după dorinţa auto-
rului, cuprinzând, mai ales, lucrări cu tematică religioasă. Potrivit cri-
ticului de artă Emil Nicolae, Lucian Gogu-Craiu se înscrie pe direcţia
înnoirii mijloacelor de expresie.

„Este un artist care îşi asumă riscuri pentru a înfrânge plictisul,
un artist care provoacă. Lucian, de câte ori face o expoziţie, ne pune
pe gânduri. Este un
proiect pe care îl con-

tinuă, pentru că o expoziţie
„Secventarium” a mai avut
şi în iunie 2016”, a declarat
Emil Nicolae.

Fiecare participant la
vernisajul expoziţiei lui Lu-
cian Gogu-Craiu a plecat
acasă cu un mini-tablou des-
prins din două lucrări mai
mari ale sale.

„Sufletul unui artist este format din bucăţi de univers, iar aceste lucrări
sunt o parte din universul meu. Mi-aş dori ca fiecare dintre voi să aibă o
mică parte din el”, a spus Lucian Gogu-Craiu.

Radu Cristian Macavei: „Între lumi” –
o expoziţie unitară, coerentă, interesantă

La începutul lui aprilie, la doar câteva luni distanţă, artistul plastic Radu
Cristian Macavei, profesor la Şcoala Populară de Artă Piatra-Neamţ, expune
din nou pe simezele pietrene, de această dată la Sestri Art Gallery. „Expoziţia
îmi place, este originală. Se vede că artistul nu are un stil forţat, ceea ce în-
seamnă că o să ajungă departe”, a spus Petru Diaconu, curatorul galeriei,
despre expoziţia denumită „Între lumi”.

Emil Nicolae, critic de artă: „Am recunoscut câteva idei duse mai de-
parte din „vechea” expoziţie. Coerenţa expoziţiei vine dintr-un imaginar pe
care-l remarcasem. I-am spus fantastic la expoziţia trecută, acum o să-i spun
miraculos, că are şi îngeri”.

Radu Cristian Macavei, artist plastic: „Lucrările mă caracterizează.

(urmare din pag. 5)

I

Simpozionul
Dascăli nemţeni de altădată

oi, 19 aprilie 2018, la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra-
Neamţ, a avut loc cea de-a 44-a ediţie a Simpozionului DASCĂLI
NEMŢENI de ALTĂDATĂ organizat de iniţiatorul şi animatorul
manifestării, profesorul-muzeograf Dan Mihăilescu.

Pe agenda evenimentului au figurat patru obiective: 
– Lansarea cărţii memorialistice: „Grigore Capşa – Amintiri din

sbuciumul unei vieţi”;
– Paşi spre biografia învăţătorului – erou Pantelimon Hurjui, de la

Bicaz; 
–  Prezentarea vieţii pictorului nemţean Niculescu, prof. la Şc. Normale

din Piatra-Neamţ;
– Omagierea prof. octogenar Gheorghe Amaicei, care a împlinit în 28

martie 2018 frumoasa vârstă de: (9² + 2²) = 85 de ani.
Manifestarea a început prin prezentarea de către cercetătorul-muzeo-

graf Dan Mihăilescu a unor ample date bibliografice despre activitatea în-
văţătorului Pantelimon Hurjui, dascăl la Bicaz. S-a punctat faptul că această
aşezare a devenit parte a Domeniilor Coroanei Regale, din care se mai păs-
trează şi astăzi clădirea în care este cantonat Muzeul actualului oraş Bicaz.
Apoi prof. Mihăilescu a evocat momentul în care acest învăţător a plecat
cu regimentul său din Piatra-Neamţ, participând la renumitele bătălii de pe
câmpia Mărăşeştilor, din Primul Război Mondial, desfăşurate sub deviza
„Pe aici nu se trece”. Nu s-a trecut, dar nici învăţătorul Pantelimon Hurjui,
„nu s-a mai întors acasă”.

Următorul moment al simpozionului a fost dedicat lansării cărţii me-
morialistice: „Grigore Capşa – Amintiri din sbuciumul unei vieţi”, apărută
în Editura „Constantin Matasă”, volum editat de Mihaela-Cristina Verzea
şi Elena Cojocariu, muzeografe la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
(Tot aceleaşi autoare prezentau în anul 2012 cartea „Principesa Elena Cuza
– la Piatra-Neamţ”).

În cuvântul său prof. Dan Mihăilescu, a amintit despre donaţiile făcute
de urmaşii prof. Grigore Capşa, recte fiul său Eugen Capşa, încă din primul
deceniu post decembrist, totalizând peste 400 de bunuri (întreaga bibliotecă
a profesorului, dar şi fragmente din scrierile şi manuscrisele sale, precum
şi cărţi, manuale şcolare, reviste de matematică, scrisori, fotografii de fa-
milie, acte şi obiecte). 

Au luat apoi cuvântul „adevăratele” autoare ale volumului, prof. Mi-
haela-Cristina Verzea şi prof. Elena Cojocariu, dar care se postează ca Edi-
tori ai renumitei Edituri „Constantin Matasă”.

Autoarele au vorbit despre însemnările prof. Grigore Capşa, despre
portretele dascălilor nemţeni din prima jumătate a sec. al XX-lea – şi nu
numai – demonstrând faptul că „a fi profesor nu este o meserie, ci o voca-
ţie”. Probează din plin această afirmaţie performanţele profesorilor Vrân-
ceanu, Ailincăi şi Amaicei, foşti elevi ai magistrului Grigore Capşa.

Cartea este bine tipărită la FISCAL SERVICE SRL Piatra-Neamţ şi
merită toate aprecierile, materiale imagistice, prelucrate foarte competent
şi cu o rezoluţie demnă de invidiat, întregind textul şi dând personalitate
albumului de final. 

Cercet. şt. prof. pens. Mihai APĂVĂLOAE

IMAGINE YOURSELF IN FUTURE
coala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamţ face parte din proiectul IMAGINE
YOURSELF IN FUTURE – 2017-1-PL01-KA219-038397_4, finanţat
de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea cheie K2, ală-
turi de alte patru şcoli din Polonia, Italia, Bulgaria şi Turcia. Coordona-
torul de proiect este doamna director a şcolii, prof. Anişoara Oniciuc.

Activităţile proiectului promovează competenţe sociale şi civice, li-
bertatea de exprimare, conştiinţa şi exprimarea culturală, învăţarea de a
învăţa, cercetarea, creativitatea, inovaţia, gândirea critică, flexibilitatea,

empatia şi sociabilitatea, importante pentru dezvoltarea personală a tuturor par-
ticipanţilor.

În perioada 14-20 aprilie s-a desfăşurat la Berkovitza, în nordul Bulgariei,
prima mobilitate, participând din şcoala noastră un număr de 7 elevi cu vârste
cuprinse între 11-13 ani şi două cadre didactice. Elevii au fost selectaţi pe baza
unui test administrat la clasă, care a vizat competenţele de comunicare în limba
engleză, aceasta fiind limba proiectului.

În cadrul activităţilor desfăşurate în Bulgaria elevii au practicat limba en-
gleză în situaţii reale, expuşi fiind unor accente diferite, au participat activ la
lecţii şi ateliere, îmbogăţindu-şi vocabularul cu termeni specifici. Tema întâlnirii
a fost una de actualitate, Încălzirea globală. Au fost prezentate filme documen-
tare realizate de elevii fiecărei ţări participante pentru a se trage un semnal de
alarmă faţă de această problemă cu care se confruntă omenirea.

Au fost susţinute un număr de cinci lecţii, de limba engleză şi geografie
(pe teme de eco-educaţie), elevii fiind puşi în situaţia de a lucra cu profesori
străini (polonezi şi bulgari), de a se adapta stilurilor didactice diferite şi de a
colabora, coopera cu elevi din ţările membre în proiect. 

Una dintre activităţile interesante a fost cea culinară, în care copiii au fost
provocaţi să prepare şi să prezinte o reţetă din bucătăria tradiţională a ţării din
care fac parte, iar finalitatea a fost realizarea unei cărţi de bucate.

A fost o săptămână interesantă din care am avut de învăţat atât noi, cadrele
didactice, prin schimbul real de informaţii de specialitate, cât şi elevii, prin in-
teracţiunea cu alţi copii de aceeaşi vârstă şi stiluri diferite de abordare a activi-
tăţii didactice. 

Cooperarea internaţională a contribuit la crearea şi consolidarea legăturilor
dintre oamenii a cinci ţări europene. Am devenit conştienţi că suntem respon-
sabili pentru păstrarea unui mediu curat, pentru implicarea activă şi comună în
acţiuni menite a proteja planeta care ne este casă.

Următoarea mobilitate se va desfăşura la Roma, în Italia, şi vor participa
opt elevi şi două cadre didactice, iar în luna februarie 2019 şcoala noastră va fi
gazda ultimei mobilităţi cu elevii din cadrul acestui proiect.

Prof. înv. primar Carmen OLTEANU 
Prof. Ana Maria OLARIU
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cesta-i stilul meu. „Între lumi”, aşa mă simt eu de câţiva ani. Temele
lucrărilor mă preocupă de multă vreme. Dacă eşti sincer cu tine însuţi,
în momentul în care creezi, o să fie receptată cumva acea sinceritate”.

Radu Cristian Macavei s-a născut la 14 septembrie 1965, în Iaşi.
În 1998 a fost distins cu Diploma de excelenţă la „Toamna veneţiană”
(Venezia) şi cu Premiul al II-lea anul următor, la „Masks in Venice”,
în acelaşi oraş italian.

Vernisaj Sylvia Trăistariu
la Muzeul de Artă din Roman

Artista vizuală Sylvia Trăistariu, muzeograf în cadrul Complexului Mu-
zeal Judeţean Neamţ, a prezentat, între 21 aprilie şi 15 mai, pe simezele Mu-
zeului de Artă din Roman expoziţia „Quo Vadis”, cu lucrări de pictură, colaj
şi grafică. Temele fundamentale abordate de Sylvia Trăistariu, membru UAP
Bucureşti, sunt cotidianul, mijloacele de informare în masă, omul conectat
la publicitate, reactiv, devenind protagonist al acesteia.

„Totul este redat într-o manieră de lucru de tip colaj, cu imagini compuse

din fragmente şi secvenţe picturale, nuanţe satu-
rate, cu suprafeţe grafice şi text. Aglomerarea de
expresii confuze, dezorientate, cu semne şi sim-
boluri este întreruptă de sintagma interogativă
«Quo Vadis? » care vine să atragă atenţia asupra
manifestărilor unei societăţi maladive – consu-
mismul dezumanizant, hedonist. Preocuparea
pentru om – pentru ceea ce este el, încotro se în-
dreaptă, domină în ascuns ansamblul de lucrări.
Conceptul artistic interesează drama omului care
nu se cunoaşte, care devine ceea ce fac alţii din
el. Fiinţa umană care se izolează după propria sa
fiinţă şi devine o mască, este tradusă plastic în si-
luete schiţate şi chipuri anonime, lipsite de indi-
vidualitate. Este tristă izolarea, singurătatea
omului în mulţime, devenind o mască şi multipli-
când la nesfârşit o masă amorfă de chipuri iden-
tice. S-ar putea spune că omul nu mai stă de vorbă

cu el însuşi şi mai ales cu celălalt creând astfel o criză a existenţei fireşti”, a
declarat tânăra artistă.

A

ătre sfârşitul lunii iunie, 1918, Familia Re-
gală se gândea la alegerea unui loc retras
şi liniştit, căci vieaţa la Iaşi devenise mult
prea obositoare în acele vremuri tulburi.

Sorţii au căzut pe Bicaz:

…Începurăm să vorbim despre pleca-
rea noastră la Bicaz, unul din domeniile Coroa-
nei, în frumoasa
vale a Bistriţei.
Avem acolo o
casă mare şi
albă, chiar pe
malul apei, pe
care treceau, alu-
necând, plutele.

Era un loc
de o frumuseţe
idilică. Deşi casa
nu era destul de
încăpătoare, pu-
team, înghesu in -
du-ne puţin, să
ne luăm acolo re-
şedinţa cu toţii la
un loc. Vieaţa în oraş ajunsese de nesuferit şi
simţeam nevoia unei odihne mai lungi în aerul
curat de la ţară... (Vol. III, p. 517) 

A mai trecut însă aproape o lună dela acest
gând, căci deabia în a doua jumătate a lunei iulie
1918, memoriile încep să fie datate din Bicaz.

În sfârşit veni şi ziua fericită când părăsi-
răm Iaşii pentru a ne muta la Bicaz. Schimbarea
oraşului cu aerul de munte a fost o mare uşurare
şi ne dădurăm seama îndată cât de mult bine ne
făcea. Senina vieaţă de la ţară ne potoli nervii
încordaţi, ne bucurarăm de priveliştea frumoa-
sei văi, de satele mici şi drăgălaşe, de vechile
biserici şi mănăstiri şi în curând ajunserăm
foarte buni prieteni cu ţăranii al căror port, aici,
e foarte pitoresc. Din valea cea mare se deschid
o mulţime de vâlcele; în fiecare zi descopeream
câte un peisaj nou, iar florile de câmp constitu-
iau un neîncetat prilej de încântare... (p. 520-
21)

Vieaţa la Bicaz se părea că este foarte liniş-
tită. Totuşi Regele şi Regina erau mereu preocu-
paţi de situaţia ţării, care fusese cotropită de

duşmani. Dar nu numai aceasta. Traiul în acele
vremuri era foarte greu, cele necesare existenţii
se găseau foarte greu şi lucrul acesta impresiona
în mod deosebit vieaţa Reginei: 

Umblam mult printre ţărani şi descopeream
în curând multele lor nevoi. Cu ajutorul Prinţu-
lui Ştirbey izbutisem să cumpăr câteva vagoane
de mălai, care e temeiul hranei ţăranilor. Sub
supravegherea d-rului Mamulea, organizau în
satul nostru împărţirea regulată a acestei nepre-
ţuite făini, care acum se găsea cu greu. Totodată
înjghebau şi un dispensar, unde puteau veni bol-
navii şi suferinzii ca să capete medicamente şi
sfaturi medicale. Veneau cu sutele în fiecare zi
şi am putut face astfel mult bine.

Valea Bistriţei era foarte săracă şi, de când
încetaseră luptele active, Crucea Roşie şi Socie-
tatea Regina Maria lucrau fără odihnă în mai
multe văi, îngrijând pe ţăranii nevoiaşi. Aceste
echipe erau conduse de multe prietene de ale
mele, din care cele mai de seamă erau: d-na Ma-
riette Balş (sora Prinţului Ştirbey), doctorul şi
d-na Jean Costinescu, d-na general Coandă cu
fiicele ei şi multe altele.

La Tarcău muncise cu un adevărat devota-
ment d-na Julieta Antonescu, jertfindu-şi vieaţa
pentru cei nevoiaşi, căci se îmbolnăvi şi muri.
Ţăranii, care o iubeau din toată inima, stăruiră
să fie îngropată în mijlocul lor. Mă duceam des
la mormântul el; acolo se adunau în jurul meu
cei ce fuseseră îngrijiţi de ea şi îmi povesteau
multe. „Era ca o mamă”, îmi spuneau ei şi
parcă îi vedeam în ochi chipul ei tânăr şi fru-
mos, aşa cum o cunoscusem cu un an înainte...
Amintirea ei a rămas sfântă în satul Tarcău. (p.
522).

Atmosfera minunată şi priveliştile încântă-
toare depe Valea Bistriţei, erau însă totdeauna un
tămăduitor al tuturor necazurilor şi un reconfor-
tant deosebit de puternic.

Zi minunată! Fac lungi plimbări cu Lili Ca-
targi, care-i tot atât de vioaie şi neobosită ca şi
mine. Am început din nou să mă îmbrac în portul
românesc, să fac vizite ţăranilor în colibele lor
şi să stau de vorbă cu ei. Sunt încântaţi când le
păşesc pragul şi mă urmează peste tot. Au un
grai atât de fermecător, chiar poetic şi ştiu să-şi
arate dragostea faţă de noi. Nu sunt răsfăţaţi de
soartă. Totdeauna plini de multe nevoi, au în
mine o încredere copilărească şi sunt bucuroşi

de orice. Nu mă arăt nicăieri cu mânile goale.
Am învăţat pe cei trei orfani ai mei să meargă
după mine, purtând coşurile cu micile mele da-
ruri. (p. 524)

Aşa a trecut vieaţa la Bicaz în acea vreme.
Fără protocol şi fără oficialitate. Aşa a trecut
vara, şi aşa a trecut o jumătate de toamnă.

Toamna era una din acele minunate toamne
româneşti atât de însorite şi de pline de culoare.
Şederea noastră la Bicaz ne prinsese minunat de
bine. Mă simţeam întărită, trupul îmi era de oţel,
sângele părea că îmi svâcneşte în vine cu o
vieaţă îndoită; mintea îmi era ageră şi plină de
aşteptare. Părea că sub fiecare faptă exterioară
din liniştita noastră vieaţă de toate zilele, curgea
ca un pârău ascuns, o simţire plină de înfrigu-
rare. Eu îmi urmam colindările printre ţărani,
care peste tot mă primeau cu o încredere înduio-
şătoare. Făceam lungi plimbări pe jos, cu ma-
şina, călare, căutam flori de câmp şi cercetam cu
nesaţ toate frumuseţile munţilor împrejmuitori.
Ballif ne făcuse rost de nişte căluţi de munte şi
în costum ţărănesc, însoţită de vreunul din copiii
mei, sau de Lili Catargi. Descopeream colţuri
minunate unde nu se putea ajunge decât cu multă
greutate.

Trebuie să mărturisesc că fiind o pătimaşă
iubitoare a călăriei, n'am fost niciodată o ama-
toare de plimbări pe jos. Mă feream de urcuşuri
lungi, dar mă înnebuneam după hoinăreală prin
văi, dealuri, călare pe agerii noştri căluţi, pentru
care niciun urcuş nu era prea aspru şi nici un co-
borâş prea abrupt. A porni pe cărări necunoscute,
mă umplea de o simţire încântătoare, de o liber-
tate nestăvilită. Călărind astfel am descoperit lo-
curi de o frumuseţe strălucitoare, unde mi-ar fi
plăcut să întârzii mai mult, dar unde nu mi-a fost
scris să mă mai întorc.

Constantin TURCU

(N.R. – Text preluat din Revista Apostolul,
Anul IV, Nr. 7-9, iulie-septembrie 1938. La trans-
criere, am păstrat ortografia originală şi cuvin-
tele vechi, pentru parfumul lor autentic. Am
renunţat însă, mai peste tot, la vocala „u” final,
deranjantă pentru urechea cititorului contempo-
ran. Date despre prof. Constantin Turcu găsiţi
în APOSTOLUL nr. 208)

Judeţul Neamţ în Memoriile Reginei Maria (III)
l Trei luni la Bicaz, printre ţărani
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Biserica şi slujitorii acesteia în Primul Război Mondial

rimul Război Mondial (desfăşurat între anii
1914-1918) a fost, din câte se pare, una din-
tre cele mai nimicitoare înfruntări ale tuturor
timpurilor, la care au luat parte nu mai puţin
de 25 de ţări. Din păcate, acest conflict a
fost unul aşa-zis monumental, întrucât peste
65 milioane de soldaţi au alcătuit corpul ar-
matelor terestre, forţelor

navale şi aeriene. Au murit apro-
ximativ 8,5 milioane de oameni,
iar răniţi au fost peste 21 milioane
de oameni. Mai mult decât atât,
populaţia civilă a trudit la făurirea
unui număr deosebit de important
de arme, de muniţii şi de multe
alte lucruri folositoare ostaşilor de
pe front. Pentru numărul mare de
oameni civili implicaţi în această
înfruntare, Primul Război Mon-
dial a fost numit şi „Primul Răz-
boi Total”. Înainte de a începe
Primul Război Mondial, toate ma-
rile state europene erau pregătite
în armatele lor de aşa-zisele structuri bine contu-
rate, oficiale, în ceea ce priveşte asistenţa reli-
gioasă a combatanţilor, aceasta fiind una dintre
cele mai importante condiţii a formării şi menţine-
rii moralului ridicat al ostaşilor de pe front. În ar-
mata germană, conform unor documente din acea
epocă, s-a evidenţiat, ca exemplu, marele preţ pus
pe educaţia sufletească a ostaşului „Afară de un
personal bisericesc numeros şi bine pregătit, pen-
tru sarcina de educatori sufleteşti ai ostaşilor, cor-
pul ofiţeresc şi mai ales cel superior se interesează
îndeaproape pentru pregătirea sufletească a oşti-
rii”. 

Asemenea informaţii le avem cu privire la ar-
mata franceză, unde „afară de preoţii de armată,
acolo şi ofiţerii se ocupă de această cerinţă mili-
tară”. Conform aceloraşi informaţii, în Rusia „edu-
caţia sufletească a oştirii se face cu mare îngrijire
de cler şi de şefii de armată”, datorită faptului că
„la toate unităţile mari şi mici de armată e câte un
preot; până şi pe fiecare vas mare de război – din
o escortă este un preot”, aceşti preoţi de armată
fiind puşi sub conducerea unui aşa-numit protopop
de armată, ce făcea parte din Sinodul Bisericii din
Rusia, cu toate că acesta nu era arhiereu. Mai mult
decât atât, în Rusia erau ,,mii de călugări şi călu-
găriţe din mânăstirile ruseşti care au fost pregătiţi
pentru Crucea Roşie şi aduc un mare serviciu ar-
matei ca infirmieri şi brancardieri”.

Intrarea României în Primul Război Mondial,
la data de 4/17 august 1916, în urma semnării la
Bucureşti a Tratatului de Alianţă cu Puterile An-
tantei (Marea Britanie, Rusia, Franţa, Italia), evi-
denţiază semnificaţiile naţionale, cât şi politice
din acea vreme. Din partea României convenţia
politică a fost semnată de către I. I. C. Brătianu şi
de alţi şefi ai misiunilor diplomatice ale Antantei
la Bucureşti, această convenţie prevedea că pute-
rile semnatare garantau integritatea teritorială a
României, recunoscându-i-se drepturile asupra te-
ritoriilor locuite de către românii din Austro-Un-
garia. Importanţa acestui interes al României de a
intra în acest război a fost întregirea neamului şi
făurirea statului naţional unitar român, consfinţite
după război prin Marea Unire de la 1 Decembrie
1918.

Mitropolitul Moldovei şi Sucevei din pe-
rioada 1909-1934, Pimen Georgescu, membru al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
şedinţa din ziua de 16 mai 1915, făcând sesizare
asupra deficienţelor în organizarea preoţilor de ar-
mată, a făcut o deosebită Propunere dezvoltată în
şapte puncte, aceasta fiind aprobată în unanimitate

de voturi, devenită imediat decizie sinodală „Bi-
serica având obligaţia de a o aplica în litera şi spi-
ritul ei”. 

Tuturor episcopilor şi mitropoliţilor ţării noas-
tre li se cereau să dea Armatei, după cererea Mi-
nisterului de Război, preoţi trebuincioşi în timp de
pace şi în timp de război. De asemenea, au fost în-
tocmite şi aprobate de Sfântul Sinod şi unele „In-
strucţiuni asupra atribuţiunilor preoţilor la
armată”, aprobate ulterior şi de Ministerul de Răz-
boi. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în aceeaşi zi, la aceeaşi şedinţă, a ales ca protopop
al preoţilor de armată pe părintele iconom Nazarie
Constantin (1865-1926), acesta fiind profesor uni-
versitar de Teologie Morală la Facultatea de Teo-
logie a Universităţii din Bucureşti. Părintele
profesor este învestit cu răspunderea de a organiza
Serviciul Religios al Armatei Române cât mai
rapid posibil ca timp. Alături de Mitropolitul

Pimen Georgescu, un aprig susţinător al promul-
gării Legii a fost nimeni altul decât Ministrul de
Război din vremea aceea, Generalul Răşcanu Ioan.
El a susţinut în faţa Parlamentului României că
„armata nu se poate dispensa de serviciul sufletesc
nepreţuit al preoţimii”.

Un alt aspect ce trebuie evidenţiat este acela
că după războiul din 1877-1878, dintr-o economie
prost înţeleasă la vremea aceea, s-a redus extrem
de mult numărul duhovnicilor militari şi abia în
campania din anul 1913, la o mobilizare masivă,
au fost desemnaţi preoţi la fiecare regiment şi for-
maţiune de sine stătătoare. De asemenea, amintesc
faptul că, în preajma declanşării Primului Război
Mondial, în armata română situaţia în acest sens
era una nemulţumitoare. Toate măsurile impuse nu
au fost din partea Armatei, ci din iniţiativa Bisericii,
căci Armata, în perioada neutralităţii (1914-1915)
a reuşit să amâne sau chiar să respingă categoric
diferite propuneri ale Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată nu este amintită nicio lege adoptată de
Corpurile legiuitoare ale Regatului României prin
care să se reglementeze, aşa cum aveam exemplul
altor ţări, statutul social al preoţilor mobilizaţi în
caz de război sau chiar în timp de pace.

Înfiinţarea propriu-zisă a Episcopiei Armatei
arată că instrucţiunile părintelui profesor univer-
sitar Constantin Nazarie din anul 1915 au avut ca-
racter de lege până în ziua de 20 iulie 1921, zi în
care s-a promulgat Legea privitoare la organizarea
clerului militar, iar diriguitor absolut al preoţilor
militari de toate confesiunile va fi numit „un epis-
cop militar”, care va purta titlul de „Episcop de
Alba-Iulia”, ce făcea apoi parte din Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române. Legea aceasta,
structurată în douăsprezece articole, a fost promul-
gată de către Regele Ferdinand I, prin Înaltul De-
cret Regal Nr. 3378 din 20 iulie 1921. Unul dintre
cele mai importante aspecte este legat de alcătuirea
instrucţiunilor necesare preoţilor de armată, tipă-
rite şi distribuite sub titlul „Instrucţiuni asupra atri-
buţiunilor preoţilor la armată”, ce cuprindea o
Introducere în trei titluri, şapte capitole şi o Anexă.
Este evidenţiat faptul că aceste Instrucţiuni au fost
aprobate de către Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române „aproape nemodificate”, după cum
subliniază părintele protopop Nazarie Constantin,
precum şi de Ministerul de Război, care, prin Ma-
rele Stat Major, „schimbă forma instrucţiunilor”,
în sensul că „de unde erau alcătuite în articole,
lucru foarte lesnicios pentru consultare şi aplicare,
au fost transformate în capitole”. 

„Sentimentul religios a fost veşnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoţimea militară, care a
însoţit armata în timpul războiului, a fost mai presus de orice laudă şi, ca adevăraţi apostoli, preoţii nu
au părăsit un moment postul lor sfânt şi de onoare, ajutând ofiţerimea spre a putea duce la glorie trupele
noastre.” (Conf. dr. Aurel Pentelescu, Conf. dr. Gavriil Preda, „Jertfa preoţilor mobilizaţi în Războiul
pentru întregirea Neamului (1916–1919)”, în volumul „Eroi şi Morminte”, realizat de Oficiul Naţional
pentru Cultul Eroilor (coordonator: dr. Cătălin Fudulu), Editura Alpha MDN, Bucureşti, 2007, p. 8.)

P

Marius‐Emanuel Sandu
ăscut la data de 15 august 1987, în oraşul Tg. Neamţ. 

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”
din Botoşani (2002-2007), urmează cursurile Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (2007-2011), finalizate cu teza de
licenţă „Sfântul Apostol Pavel – păstor şi misionar”. 

În perioada imediat următoare, 2011-2013, în cadrul acele-
iaşi instituţii urmează cursurile de master în teologie, Secţia

„Teoria şi practica formării religioase”, finalizate cu teza de master „Im-
portanţa dogmatică în activitatea pastorală a Sfântului Apostol Pavel”.

Din anul 2013 este profesor de religie-ortodoxă la Liceul „Vasile Conta” din oraşul Tg. Neamţ
şi la Şcoala Gimnazială din comuna Drăgăneşti.

Participă în perioada 17-21 iulie 2017 la un stagiu de perfecţionare în cadrul Proiectului Eras-
mus+ „Let’s ICT!ˮ (Let’s Improve Our Creative Teaching) desfăşurat în Malta. 

În prezent urmează cursurile Facultăţii de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava.

Coordonator şi coautor al volumului I şi II „Anticomunism şi represiune comunistă 1945-
1989” Editura StudIS, Iaşi, 2016, 2017.

Coautor al Manualului pentru gimnaziu şi liceu „Educaţie pentru mediu”, 2017, Tg. Neamţ.
Secretar din anul 2016 la Asociaţia „Pro Democraţia”, Târgu-Neamţ (România).

N
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Biserica şi slujitorii acesteia în Primul Război Mondial
ansa cea mai mare a fost că cei care au mo-
dificat forma acelor instrucţiuni în capitole,
nu au intervenit asupra textului propriu-zis,
întrucât „tot ce se putea provoca, prevăzu-
sem eu până în cele mai mici detalii”.         

Marele Stat Major a avut un rol deosebit
în anul 1915, punând serios umărul la tipă-
rirea acestor Instrucţiuni care, din păcate, nu

prea au fost cunoscute în armată de către coman-
danţii de unităţi şi mari unităţi, având ca dovadă as-
pectul multitudinii de evenimente care nu intraseră
în posesia Instrucţiunilor, sau, chiar dacă au intrat,
a fost prea târziu, aspectele militare având întot-
deauna prioritate nemărginită.

Exactitatea formării şi dezvoltării acestor In-
strucţiuni l-au îndreptăţit pe părintele protopop Na-
zarie Constantin să facă afirmaţia: „În timpul
războiului, cu toată varietatea de situaţii, n-am ieşit
o singură dată din litera şi spiritul lor, şi n-am avut
vreun caz care să nu fie prevăzut în ele”. 

În ceea ce priveşte Anexa acestor Instrucţiuni,
aceasta cuprinde diferite rugăciuni pentru binecu-
vântarea trupei la plecarea din garnizoană şi rugă-
ciuni care se rosteau înainte de începutul unor
lupte.

Părintele profesor universitar Constantin Na-
zarie, cel care primise ulterior responsabilitatea or-
ganizării Serviciului Religios al Armatei Române,
simultan cu elaborarea Instrucţiunilor a întocmit şi
zece cuvântări menite a da preoţilor un model des-
pre felul cum trebuie să vorbească soldaţilor în di-
ferite ocazii şi situaţii de război. 

Acestea sunt cele zece teme evidenţiate: 
1. Ce înseamnă a fi soldat?; 
2. Drapelul; 
3. De ce trebuie să ascultăm superiorii?; 
4. La ce foloseşte omului şi ostaşului ajutorul

lui Dumnezeu?; 
5. Trezvia şi militarul;
6. Vorbire la declararea de război; 

7. Vorbire înainte de a începe lupta;
8. Vorbire la câştigarea de victorie; 
9. Vorbire la încurajare în caz de pierdere de

luptă; 
10. Vorbire la înmormântarea unui ostaş în

vreme de război. 
De remarcat faptul că toate aceste zece cuvân-

tări au fost aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, acestea fiind tipărite pe cheltu-
iala părintelui protopop, neprimind niciun fel de
ajutor de la Marele Stat Major, nici măcar sprijinul
de a fi distribuite în garnizoane.

Un alt aspect considerabil legat de activitatea
părintelui protopop Nazarie Constantin a fost acela
de a fi propus adunarea preoţilor mobilizabili pe
eparhii, la sediul acestora. Totodată, în cadrul Sfân-
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, părintele
cere, la data de 2 iunie 1916, a se lua act de hotărâre
pentru ca întâlnirile din toate eparhiile din Regatul

României să se desfăşoare sub forma unor consul-
tări, acestea din urmă fiind un real succes în pregă-
tirea preoţilor armatei pentru
perioada de război.

Din ordinele Marelui Stat
Major în perioada campaniei ani-
lor 1916-1918 reiese că au fost
mobilizaţi în total 252 de preoţi.
Din acest număr total de preoţi
mobilizaţi, 135 (53,57%) erau li-
cenţiaţi în teologie, 10 absolvenţi
ai Facultăţii de Teologie, 70 din
aceştia aveau seminarul complet
efectuat (8 clase), 10 aveau doar 4
clase terminate, 11 aveau câte 2
sau 3 clase secundare, iar 6 dintre
ei aveau studii neidentificate. Încă
de la început, doi dintre aceşti 252
nu au funcţionat efectiv, iar un
număr de 46 au primit dispoziţie
de a părăsi garnizoanele din motive necunoscute.
La finalul campaniei desfăşurate între anii 1916-
1918, din totalul celor 204 preoţi mobilizaţi pe
front au fost declaraţi ca pierderi de război un
număr de 30 de preoţi (14,70%), dintre aceştia 5
fiind morţi, 6 răniţi şi 19 daţi dispăruţi (probabil
luaţi prizonieri). În anul 1918, la trupele din Basa-
rabia au rămas mobilizaţi 40 de preoţi. Dintre toţi
preoţii mobilizaţi, un număr de 147 au fost avansaţi
la gradul de căpitan, asimilat în perioada 15 iunie
1917-1 mai 1918, iar mai târziu 5 preoţi au fost şi
ei avansaţi.

Serviciul Religios al Armatei Române l-a avut
ca şef funcţionar pe părintele protopop Nazarie
Constantin purtând gradul de colonel asimilat,
acesta a fost ajutat de părintele Pocitan Vasile
(1870-1955, din anul 1929 devenind arhiereu, pri-
mind numele de Veniamin Pocitani), purtând gra-
dul de maior asimilat. 

Rolul pe care l-au avut preoţii
militari în timpul războiului a fost
unul anevoios din punct de vedere
al timpului, mult mai încărcat decât
cel pe timp de pace, fiind desfăşurat
pe două planuri bine stabilite: reli-
gios şi pastoral. Activităţile reli-
gioase se desfăşurau în cadrul
serviciilor divine, atât în cele im-
puse de împrejurări, precum mărtu-
risirea şi împărtăşirea soldaţilor, cât
şi binecuvântarea trupei înainte de
război. Soldaţii fiind intraţi în luptă,
preotul se afla în situaţia de a-i spo-
vedi fie individual, iar dacă nu era
posibil din cauza diferitelor circum-
stanţe, făcea mărturisirea pe grupe
de soldaţi, aşa încât, după citirea ru-
găciunilor dinainte de Taina Spove-

daniei, preotul căuta să convingă penitentul de
necesitatea unei mărturisiri depline, trezind în el
sentimentul unei sincere căinţe, dar şi dorinţa de
îndreptare şi de încredere în Dumnezeu.

Momentul psihologic culminant era cel în care
preotul binecuvânta trupa înainte de intrarea în luptă,
prin această binecuvântare dându-i soldatului ulti-
mele cuvinte de îmbărbătare şi de încurajare. Dumi-
nica şi de sărbători, preotul, pe lângă cea mai
importantă rugăciune a Bisericii, Sfânta Liturghie,
săvârşea şi alte servicii religioase, dar şi rugăciuni
de mulţumire în cazul obţinerii unor victorii sau cu
ocazia zilelor de naştere ale mai marilor conducători.

Atunci când trupa soldaţilor se afla în marş sau
în repaos, preotul se concentra mai mult pe latura
pastorală, aceasta putându-se exercita în fel de fel
de condiţii, ridicând moralul soldaţilor măcinaţi de
felurite gânduri şi stări sufleteşti cu privire la lup-
tele în care aceştia erau implicaţi.

De asemenea, în acele vremuri, un efort sem-
nificativ l-au depus şi călugării şi măicuţele din

Mânăstirile Moldovei, Bistriţa, Râşca şi Slatina
care au lucrat în calitate de infirmieri şi brancardieri
atât în spitalele de campanie, cât şi pe câmpurile de
luptă de unde recuperau soldaţii răniţi sau chiar pe
cei adormiţi pentru apărarea patriei şi a credinţei
strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru li-
bertatea şi demnitatea noastră.

Mănăstirile Moldovei: Bistriţa, Râşca şi Sla-
tina au oferit spaţii organizate pentru spitale şi or-
felinate, întreţinute cu alimente, îmbrăcăminte,
aşternuturi, şeful Misiunii călugărilor şi maicilor
infirmieri fiind vrednicul de pomenire, arhimandri-
tul Teoctist Stupcanu. Corpul ofiţeresc a privit oa-
recum cu neîncredere şi chiar şi cu respingere
prezenţa preoţilor în structurile mobilizabile ale Ar-
matei Române, încă de la începutul campaniei din-
tre anii 1916-1918 evidenţiindu-se afirmaţia „Ce
mai caută şi popa acesta pe aici!”. Se pare că, toate
aceste aspecte negative au fost vina şi neglijenţa
Marelui Stat Major, Serviciul Religios al Armatei
nefiind organizat în vreme de pace, aşa cum era în
armata ţărilor implicate în război. Printre alte as-
pecte negative ale acestei perioade se evidenţiază
şi repartizarea la formaţiunile sanitare ale armatei
în baza dispoziţiilor date de către Ministerul de
Război a seminariştilor, studenţilor şi licenţiaţilor
în teologie, puşi să ia loc în zona frontului sau în
alte cazuri în spatele frontului. Aceştia au fost tra-
taţi într-un mod jalnic, deplorabil, incorect cu gra-
dul lor de pregătire şi cu scopul repartizării lor, la
diferite spitale fiind puşi la muncile cele mai de jos.
Acolo unde pericolele erau iminente, aceştia aveau
datoria să execute fără a avea dreptul de a refuza
sau de a se retrage, misiunea lor fiind îndeplinită în
spiritul creştinesc, cu multă răbdare, unii dintre ei
dându-şi obştescul sfârşit pentru binele comun. Cu
toate că părintele protopop Nazarie Constantin
aflase despre aceste aspecte, făcând numeroase se-
sizări, nu a reuşit să găsească înţelegere la Marele
Cartier General, mai tot timpul primind răspunsuri
negative, deoarece aceştia nu beneficiau de grada-
ţie, fiind trataţi în consecinţă ca simpli combatanţi,
doar pentru hrană, îmbrăcăminte şi cazare. „În ceea
ce priveşte asimilarea lor cu plutonierii, aceasta nu
se poate admite, conform hotărârii ministeriale, în
nici un caz”. 

{

Prof. Marius-Emanuel SANDU
(continuare în numărul viitor)

Comunicare susţinută la Simpozionul
„Centenarul Unirii Basarabiei cu Ţara-
Mamă” desfăşurat la Seminarul Teologic Or-
todox „Veniamin Costachi”, Neamţ, 24 martie
2018.
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upă cum bine se ştie de către iubitorii de cul-
tură, prin Decizia nr. 864 din 2017, anul
2018 a fost declarat în mod oficial de către
Uniunea Europeană drept Anul European al
Patrimoniului Cultural, lansarea oficială a
evenimentului având loc pe 7-8 decembrie
2017, la Milano (Italia), în cadrul Forumului
Cultural European. Obiectivul evenimentu-

lui este acela de a încuraja cât mai multe persoane
să descopere şi să aprecieze patrimoniul cultural
al Europei, precum şi de a consolida sentimentul
de apartenenţă la un spaţiu european comun, sub
sloganul Patrimoniul nostru: la confluenţa dintre
trecut şi viitor.

În acest context cultural deosebit, în perioada
19 februarie - 13 martie 2018 Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ, prin intermediul Centrului Inter-
naţional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-
Neamţ, a coordonat un amplu şi complex proiect
internaţional de cercetare şi valorificare a patrimo-
niului cultural neo-eneolitic al judeţului Neamţ,
acesta devenind în epoca globalizării în egală mă-
sură patrimoniu cultural naţional, european şi uni-
versal. Investigaţiile au fost efectuate de 15
specialişti de la trei instituţii prestigioase din Ro-
mânia, Germania şi Polonia – state membre ale
Uniunii Europene – şi au afectat opt situri arheo-
logice preistorice reprezentative, cu artefacte de
valoare ştiinţifică şi culturală excepţională.

În cadrul proiectului au fost întreprinse cerce-
tări arheologice interdisciplinare, moderne, nein-
vazive, respectiv prospecţiuni geofizice, fotografii
aeriene realizate cu drona şi modelări digitale ale
terenului. Siturile preistorice conţin îndeosebi ves-
tigii neo-eneolitice, aparţinând culturilor Starčevo-
Criş (prima civilizaţie neolitică de pe actualul
teritoriu al României), ceramicii liniare (civilizaţia
preistorică europeană care a ocupat cel mai vast
teritoriu, inclusiv în România, Polonia şi Germa-
nia) şi Cucuteni (cea mai importantă manifestare
culturală din întreaga preistorie europeană).

Obiectivele cercetate se află în special în De-
presiunea Neamţ (Ozana - Topoliţa) a Subcarpaţi-
lor Moldovei, zonă cu un bogat patrimoniu natural
şi antropic, deci şi un important potenţial turistic.
Acestea sunt: Grumăzeşti-Deleni (cea mai impor-
tantă aşezare aparţinând culturii Starčevo-Criş din
arealul subcarpatic moldav, cu o vechime de apro-
ximativ 8000 de ani), Ţolici-Hălăbutoaia (care ală-
turi de Lunca-Poiana Slatinei reprezintă cea mai
veche exploatare de sare din lume, valorificată ne-
întrerupt de peste 8 milenii), Oglinzi-Băi (un alt
punct de exploatare a sării utilizat încă din preis-
torie, de către primele comunităţi umane cu mod
de viaţă sedentar de pe aceste meleaguri), precum
şi importantele aşezări cucuteniene de la Ghin-
dăoani-Dealul Ivaşcu, Valea Seacă – Ferma de
Vaci, Valea Seacă – Dealul Ciritei şi Vânători-
Neamţ – La Budăi, ale căror vestigii au o vechime
de 5500-6500 de ani. De asemenea, a fost investi-
gat şi celebrul sit cucutenian de la Traian-Dealul
Fântânilor, datând de aproximativ 6000 de ani, si-
tuat în Depresiunea Cracău-Bistriţa a Subcarpaţi-
lor Moldovei. De altfel, situl arheologic cu vestigii
aparţinând culturii Starčevo-Criş de la Grumă-
zeşti-Deleni reprezintă cea mai veche aşezare
umană din Europa cercetată neinvaziv până în pre-
zent. În perioada 2015-2018 au fost efectuate astfel
de demersuri asupra a 21 de situri arheologice cu
vestigii neo-eneolitice şi medievale, de importanţă
cultural-ştiinţifică deosebită. Cercetările au fost
autorizate de către Direcţia Patrimoniu Cultural
din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Na-
ţionale şi avizate de Comisia Naţională de Arheo-
logie, iar fotografiile aeriene realizate cu drona au
fost autorizate inclusiv de Autoritatea Aeronautică
Civilă Română.

Investigaţiile au fost efectuate de instituţia
noastră în parteneriat cu prestigioase centre uni-
versitare şi de cercetare din străinătate, respectiv
Institutul de Pre- şi Protoistorie al Universităţii
„Friedrich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg
(Germania), Institutul de Istorie al Universităţii din
Regensburg (Germania) şi Institutul de Arheologie
al Universităţii din Rzeszów (Polonia).

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, repre-
zentat de directorul-manager Dr. Ciprian-Dorin
Nicola, a participat la acest proiect prin interme-
diul arheologilor-experţi Dr. Constantin Preoteasa,
cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Internaţio-
nal de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamţ,
şi Dr. Vasile Diaconu, cercetător ştiinţific în cadrul
Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ.

Universitatea „Friedrich-Alexander” din Er-
langen-Nürnberg este fără îndoială cea mai pres-
tigioasă entitate ştiinţifică cu care instituţia noastră
a colaborat de-a lungul existenţei sale. Înfiinţată
încă din anul 1743, aceasta constituie în prezent
unul din principalele centre universitare şi de cer-
cetare pe plan mondial, în cadrul său activând
aproximativ 40.000 de studenţi, masteranzi şi doc-
toranzi din întreaga lume, precum şi 4.000 de spe-
cialişti, între care se disting 4 deţinători ai
Premiului Nobel. Prof. Univ. Dr. Doris Mischka şi
Dr. Carsten Mischka, care în ultimul deceniu au
derulat o fructuoasă activitate de cercetare în Ro-
mânia, sunt principalii reprezentanţi ai universităţii
în cadrul proiectului.

Universitatea din Regensburg, înfiinţată în
anul 1962, constituie astăzi unul din principalele
centre universitare ale Germaniei, ce se regăseşte
şi în renumitul top al primelor 500 de universităţi
din lume. Aceasta va fi reprezentată în proiect,
printre alţii, de către Prof. Univ. Dr. Thomas Saile
şi Dr. Martin Posselt.

Universitatea din Rzeszów este o instituţie în-
fiinţată după destrămarea comunismului, care s-a
afirmat rapid în Polonia şi care în prezent colabo-
rează cu mai multe entităţi de profil din Europa,
inclusiv din România. În cadrul acestui proiect Dr.
Maciej Dębiec este principalul reprezentant al uni-
versităţii poloneze.

Rezultatele cercetărilor neinvazive prezintă
importanţă cultural-ştiinţifică deosebită, ele per-

miţând localizarea precisă a siturilor în teren, sta-
bilirea formei, dimensiunilor şi limitelor acestora,
tipurile de complexe existente, organizarea lor,
precum şi gradul actual de conservare a vestigiilor.
Nu în ultimul rând, poate fi stabilită şi zona de pro-
tecţie a staţiunilor arheologice respective. Prin in-
termediul acestor investigaţii se obţin datele
necesare pentru instituţiile de profil, autorităţile lo-
cale şi centrale în vederea adoptării măsurilor op-
time de protejare, cercetare, valorificare şi
promovare a siturilor şi patrimoniului cultural, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în
beneficiul specialiştilor, a publicului şi a comuni-
tăţilor locale. În acelaşi timp, se asigură premisele
pentru o optimă valorificare a resurselor umane,
materiale şi financiare deţinute de instituţiile de
profil (muzee, universităţi, institute) în procesul de
cercetare arheologică.

Datele ştiinţifice nou-obţinute le completează
şi uneori le corectează pe cele vechi, contribuind
la actualizarea informaţiilor existente actualmente
în Repertoriul Arheologic Naţional şi în Lista Mo-
numentelor Istorice. De altfel, acestea constituie
un reper important pentru instituţii publice, firme
private, proprietari şi autorităţi locale, care deru-
lează o serie de proiecte de construcţii şi infras-
tructură, ce presupun intervenţii în sol şi subsol.
Pe baza datelor obţinute în urma acestor investi-
gaţii specialiştii pot alege cea mai potrivită metodă
de cercetare arheologică ce precede astfel de lu-
crări, respectiv supraveghere (în cazul în care este
afectată zona de protecţie a siturilor) sau cercetare
preventivă (în cazul în care sunt afectate siturile).

Ulterior acestui proiect, în anul 2018 specia-
liştii Complexului Muzeal Judeţean Neamţ vor de-
rula numeroase investigaţii arheologice
(supravegheri, diagnostice, cercetări preventive şi
siste ma tice) asupra unor situri din cuprinsul jude-
ţului Neamţ, cu vestigii aparţinând diferitelor pe-
rioade şi civilizaţii, ce vor avea în vedere
protejarea, cercetarea, valorificarea şi promovarea
patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil
şi imobil, în beneficiul specialiştilor, publicului,
autorităţilor locale şi centrale.

Dr. Constantin PREOTEASA

2018 – ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL
Proiect cultural‐ştiinţific: Patrimoniul cultural al Judeţului Neamţ, la confluenţa dintre trecut şi viitor

D

Trei sărbători pentru istoria României
e 9 mai sărbătorim Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial (1945).

„Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”, declara, pe 9 mai 1877, în Ca-
mera Deputaţilor ministrul de Externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu. A doua zi, pe
10 mai, independenţa a fost proclamată din nou şi votată de către Camerele reunite, după care
a fost promulgată de către domnitorul Carol I şi publicată în Monitorul Oficial.

Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care Aliaţii din cel de-al Doilea
Război Mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei

mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european.
Cel de al treilea eveniment este ZIUA EUROPEI, dedicată unităţii europene. În fiecare an, în

această zi, se sărbătoreşte pacea şi unitatea în Europa.
Data marchează ziua istorică în care a fost pronunţată declaraţia Schuman. În cadrul unui discurs

ţinut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propune
stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibili-
tatea izbucnirii unui nou război între naţiunile Europei.

În 1985, liderii Comunităţii Europene, întruniţi în cadrul summitului de la Milano, au decis ca
la data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei.

Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei Europe unite. Statele
Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul
de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania,
Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de
la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE).

Pe parcurs, procesul de integrare economică a fost acompaniat de procesul de integrare politică
a statelor membre. (Red.)

D
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Cercetaşii din Pildeşti au sărbătorit Ziua Naturii
Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura” – aşa spune una dintre legile
noastre. Dorind să ne ducem misiunea la îndeplinire, ne-am adunat
sâmbătă, 28 aprilie 2018, pentru a sărbători împreună Ziua Naturii.
Această activitate constă în a aplica învăţarea prin acţiune, aşa cum
e specific cercetaşilor. Prin urmare, am desfăşurat tot felul de
activităţi prin care am încercat să facem din localitatea noastră un loc
mai frumos şi curat.

Lupişorii (7-10 ani) şi o parte din exploratori (15-17 ani), conduşi
de liderii lor, s-au adunat pentru a planta flori în curtea bisericii vechi.
Temerarii (11-14 ani), ajutaţi de ceilalţi exploratori, s-au întâlnit în curtea
sediului, pregătiţi cu bidinele şi găletuşe pentru a vărui toţi copacii drumului
care leagă localităţile Pildeşti şi Simioneşti, din comuna Cordun (4,5 kilo-
metri). La sfârşitul acestei activităţi ne-am adunat toţi cercetaşii în curtea
Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de la Salle” pentru a planta un castan.
Acest moment a fost unul emoţionant, un membru din fiecare ramură plan-
tând copacul, ceilalţi fiind în jurul acestuia, ţinându-ne de mâini. Am reuşit
în acest mod să ne îndeplinim obiectivele, lăsând în urma noastră un loc
mai bun.

Aşadar, la finalul zilei, pe lângă varul adunat pe hainele noastre, ne-a
rămas nu doar oboseala ci şi bucuria. A fost multă muncă, dar am fost GATA

ORI CÂND, de la
cei mai mici, până
la cei mai mari.
Această zi a fost
una cu adevărat
rodnică, pentru că
am făcut ceva
folositor în şi pen-
tru comunitatea
noastră.

Dorim să
aducem mulţumiri
Primăriei Cordun,
care ne-a susţinut

şi a făcut posibilă desfăşurarea acestei activităţi. În mod special suntem
recunoscători reprezentanţilor Primăriei care, împreună cu domnul primar,
Adrian Ciobanu, au fost lângă noi în această zi minunată. La fel vrem să
mulţumim conducerii Liceului „La Salle” pentru terenul pus la dispoziţie
unde am plantat copacul-amintirii din Ziua Naturii 2018, un castan co-
mestibil, „castanea sativa”. (Red.)

„Europa, casa noastră”,
la Şcoala „Carmen Sylva”

din Horia
eprezentanţa Comisiei Europene în România,
în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale, derulează an de an campanii de in-
formare a elevilor cu privire la Uniunea
Europeană. Una dintre aceste campanii se
numeşte „Europa, casa noastră”. În cadrul aces-
teia se derulează Competiţia naţională EURO
QUIZ, dedicată elevilor din clasele a VI-a. Este

vorba despre un concurs cu zece întrebări despre Uni-
unea Europeană (istoric, ţări membre, limbi vorbite,
populaţie etc.).

La competiţie se pot înscrie echipe de câte patru
elevi şi un cadru didactic. Doar zece şcoli din ţară au
fost selectate pentru a participa la concurs în acest an,
iar judeţul Neamţ se mândreşte cu două unităţi de
învăţământ înscrise: Şcoala Gimnazială „Carmen
Sylva” Horia şi Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş”
Roman.

Vineri, 27 aprilie, Şcoala „Carmen Sylva” a
găzduit o primă activitate în cadrul campaniei „Eu-
ropa, casa noastră” la care au participat două reprezen-
tante ale echipei Euro Quiz, Natalie Ester şi Jamilla
Azazi, alături de un reprezentant al Centrului Europe
Direct Nord-Est, Alexandru Ciobanu. Prin povestiri
interesante şi jocuri interactive elevii claselor a VI-a
au învăţat uşor, fără să-şi dea seama, multe lucruri
utile despre Uniunea Europeană.

Următoarea etapă este constituirea echipelor care
se vor înscrie în competiţie în perioada 8-18 mai 2018.
Pe 7 iunie se desfăşoară concursul online, la aceeaşi
oră în toată ţara. Câştigă echipa care dă cele mai multe
răspunsuri corecte în cel mai scurt timp. Materialele
informative despre UE şi modele de întrebări se
găsesc pe site-ul http://europacasanoastra.ro/euro-
quiz/.

„Bucuria de a fi fost selectaţi să participăm la
«Euro Quiz» ne face să devenim ambiţioşi, adică să
înscriem cât mai multe echipe în concurs şi să ne
pregătim pentru a fi la înălţime. Avem tot ce ne tre-
buie pentru a ocupa un loc fruntaş: elevi serioşi şi
inteligenţi, profesori dedicaţi, deschidere către nou,
tradiţie în participarea la diverse competiţii”, afirmă
directorul Şcolii „Carmen Sylva” din Horia, profesor
Ramona Stoian. 

Red.

R

„
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Oaspeţi din Spania la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”
n săptămâna 23-29 aprilie, Liceul
Tehnologic „Vasile Sav” din Roman a
fost gazdă pentru profesorul Jose M.
Portela Pazos şi elevul acestuia, ambii
de la IES Chan do Monte, Marín –
Pontevedra Spania, institut cu care
liceul are încheiat un acord de
parteneriat din ianuarie 2017. Acest

acord a permis profesorului Portela iniţierea
a două proiecte Erasmus, unul de job shad-
owing, pentru studierea evoluţiei noilor
tehnologii în România, iar celălalt pentru
efectuarea de stagii de practică în domeniul
IT a absolvenţilor institutului spaniol.

Cu acest prilej, au fost vizitate labora-
toarele de IT din liceu, agenţii economici din
Roman (SCM ElectroUnivers Roman şi Net
Chit Computers Roman) cu care liceul are
încheiate contracte de practică şi s-au făcut
planuri pentru viitoarele proiecte Erasmus pe
care liceul le va iniţia având ca partener in-
stitutul IES Chan do Monte. Astfel, începând
din octombrie, doi elevi spani oli, unul având
specializare în administrarea reţelelor de cal-
culatoare, nivel avansat, iar celălalt în
mentenanţa calculatoarelor şi a reţelelor de
calculatoare, nivel mediu, vor face practică
timp de trei luni în Liceul Tehnologic „Vasile
Sav”, având ca tutore de practică pe doamna
profesoara Lăcrămioara Vlăduţ.

De asemenea, profesorul Jose M.
Portela a fost prezent şi la Târgul de oferte
educaţionale pentru elevii de gimnaziu din
Roman şi zona Roman, unde a stabilit con-

tacte cu directorii liceelor din domeniul
VET existente în Roman, în vederea unor
colaborări viitoare. Acesta a sugerat insti-
tuirea unui consorţiu al liceelor din Roman,
care să realizeze proiecte Erasmus de
practică la locul de muncă, pentru toate
specializările tehnice existente la nivelul
municipiului. Aceste proiecte vor putea per-
mite ca elevii romaşcani să facă practică în
ţări ale Uniunii Europene.

Pe toată durata vizitei, cei doi au fost
însoţiţi de directorul liceului, Lăcrămioara
Ploşniţă, care a facilitat buna derulare a
activităţilor, de profesori ai liceului,
Lăcrămioara Vlăduţ, Monica Răucescu şi
Nicoleta Munteanu, care au pus în practică
programul vizitei şi de doi translatori din
română în spaniolă, Ionuţ Butelcă şi Alexan-
dru Crifca, elevi ai liceului.

„Acest schimb de experienţă a fost posi-
bil datorită unui alt proiect al Agenţiei
Naţionale de Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesio -
nale din România, programul CONNEC-
TOR, prin care 250 de oameni din întreaga
Uniune Europeană, membri ai altor agenţii
naţionale, ai ONG-urilor şi din domeniul
educaţiei, s-au întâlnit la Bucureşti, au sta-
bilit contacte şi s-au iniţiat acorduri de
parteneriat. La acest program a fost prezentă
doamna profesoară Lăcrămioara Vlăduţ, de
la Liceul Tehnologic «Vasile Sav»”, a pre-
cizat directorul liceului, Lăcrămioara
Ploşniţă. (Red.)

Î

„Noi toţi vrem la şcoală!”, la Colegiul „Danubiana”
olegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a câştigat un proiect european, depus în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de
investiţie 10i, Componenta 1, Programul „Şcoală pentru toţi”. Proiectul „Noi toţi
vrem la şcoală!” are o valoare de peste opt milioane de lei.

În şedinţa de Consiliu Local de vineri, 27 aprilie, s-a aprobat participarea mu-
nicipiului Roman, în calitate de partener al Colegiului Tehnic „Danubiana” din
Roman, la acest proiect, astfel încât contribuţia proprie a administraţiei locale,
reprezentând 2% din valoarea totală şi eligibilă a proiectului, va fi în cuantum de

161.963,38 lei.
Prin acest proiect se propune identificarea copiilor în vederea menţinerii lor în sistemul

de învăţământ, aproximându-se un număr de peste 700 de elevi beneficiari, la care se adaugă
servicii pentru părinţii acestora, precum şi readucerea în sistemul de învăţământ a copiilor
care nu sunt înscrişi în sistem sau au abandonat şcoala.

Red.

C
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2/2008, d. Maria-Tereza Gogu, la Pia-
tra-Neamţ (n. 7. 09. 1919), profesoară, ar-
tist plastic (V. fişa lunii septembrie.) 

■ 4/1923 – n. Paul Vasiliu, la Piatra-
Neamţ, profesor de filosofie, psihologie,
pedagogie, inginer,
inspector şcolar,

profesor la Şcoala Medie
Nr. 1 de Băieţi (azi, Co-
legiul Naţional „Petru
Rareş”, 1954-1955), pro-
fesor (1969-1970; 1972-
1983; 1992-1996) şi
director (1974-1975) al
Liceului Pedagogic, al

Grupului Şcolar de Chimie (azi, Colegiul Teh-
nic „Gheorghe Cartianu” (1965-1968), toate din
Piatra-Neamţ, om de o aleasă cultură, autor a
numeroase articole publicate în presa centrală
de specialitate şi în publicaţiile locale, precum

şi al „Monografiei Şcolilor Normale din Piatra-
Neamţ 1912-2002” (2002). 

■ 5/2009, d. Simona Vasiliu-Chintilă, ar-
tist plastic (n. 15. 10. 1928, Piatra-Neamţ)

■ 10/1947 – n. Mircea Zaharia, la Mun-
celul de Sus, Iaşi, ziarist, publicist. Absolvent
al Facultăţii de Filologie din Iaşi. Stabilit la Pia-
tra-Neamţ, a îndeplinit diferite funcţii la Teatrul
Tineretului: referent şi secretar literar, director

şi director adjunct, mem-
bru în Consiliul Artistic
al Teatrului; secretar ar-
tistic la Academia de
Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj; redac-
tor, secretar general de
redacţie la ziarul „Ceah-
lăul”, Piatra-Neamţ
(1994-2011); redactor-

şef al Revistei „Apostolul” (1999- prezent); re-
dactor responsabil al Revistei „Meridianul
Ozana”. Este membru al UNITER (Uniunea
Oamenilor de Teatru), al U. Z. P. (Uniunea Zia-
riştilor Profesionişti), membru fondator al Aso-
ciaţiilor Culturale: „Ion Coman” şi „Vasile
Spătărelu”. A iniţiat, cu Eduard Covali, şi a condus

Rememorări nemţene
n

n perioada 6-12 mai 2018, împreună cu
Aurora Moscalu, colega mea, am avut
şansa de a fi cursante la Bologna, în cadrul
Proiectului Erasmus+ 2017-1-RO01-
K101-036080, derulat de Liceul Tehnolo-
gic Economic Administrativ Piatra-Neamţ.
Cursul a urmărit dezvoltarea abilităţilor
care în limbaj de specialitate se numesc

„soft skills”, adică: a munci într-un mediu mul-
ticultural, a lucra în echipă, leadership, manage-

mentul crizelor şi al conflictelor, managementul
timpului, public speaking, comunicare asertivă.
Instituţia parteneră din Italia care a derulat for-
marea şi care merită toate felicitările pentru ex-
perienţa complexă pe care ne-a oferit-o este
Instituto per la Formazione, l' Occupazione e
la Mobilita (IFOM). Am lucrat cu o echipă in-
ternaţională de formatori dotată cu multă expe-
rienţă în domeniu dar şi cu multă pasiune, având
o adevărată vocaţie spre succes, o echipă din rân-
dul căreia merită amintiţi: Francesco Tarantino,
Giulia Zambon, Francesca Tamburini, Yana Mla-
denova, Veronica Simoni. 

Cât priveşte colegii profesori din Europa
care s-au bucurat alături de noi de învăţare, ace-
ştia au venit din Portugalia, Spania, Suedia, Es-
tonia, Letonia, Croaţia, Polonia, Belgia, Malta.
Datorită specificului formării, care a pus mult ac-
cent pe lucru în echipă, am avut ocazia să ne cu-
noaştem foarte rapid, comunicarea între noi a
fost foarte bună şi am împărtăşit experienţe no-
tabile, atât în timpul orelor de studiu cât şi în tim-
pul liber.

Principalul scop al cursului (care a durat 7
zile) a fost de a genera excelenţă în educaţie prin
capacitarea profesorilor participanţi de a-şi îm-
bunătăţi abilităţile soft, dobândind şi o înţelegere
mai vastă a educaţiei în Europa, schimbând bune
practici şi experienţă.

Ni s-a solicitat şi toţi am răspuns printr-o im-
plicare totală la activităţile privind: lucrul în
echipă, coeziunea echipei, conceptele NLP
(neuro – linguistic – programming), stilurile mo-
derne de conducere şi rolurile în echipă, ampli-
ficarea asertivităţii şi stimei de sine, structuri
motivaţionale, tehnici de negociere în manage-
mentul conflictului, simulări şi aplicaţii, ele-
mente de bază despre planificarea unui discurs
public, conceperea şi derularea unei prezentări
eficiente, antreprenoriat şi leadership în lumea de
astăzi, cooperare şi planificarea unor proiecte vii-
toare cu parteneri europeni.

Dar cursul a avut şi altă facilitate în afară de
cea a dobândirii de cunoştinţe, abilităţi, atitudini
şi competenţe. Este vorba despre ipostaza de tu-
rişti pe care am avut-o în Bologna şi Florenţa.

Bologna, capitala regiunii Emilia Romagna,
denumită „La Dotta, La Grassa, La Rossa”, adică
„Cea Dotată, Cea Grasă, Cea Roşie”, îşi ia aceste
apelative de la bogăţia spirituală şi artistică ce o
caracterizează, bunăstarea şi minunile culinare
pe care le oferă precum şi datorită arhitecturii
unice a clădirilor realizate din cărămidă arsă. Ne-
am familiarizat şi noi cu cele mai celebre puncte
de întâlnire din acest oraş: „Le Due Torri” – în
piaţa celor două turnuri construite de familii ri-
vale; „Piaţa lui Neptun” – în care se află celebra
fântână a lui Neptun înconjurat de cele patru
muze, reprezentând cele mai importante fluvii
ale lumii – lucrare a lui Giambologna, finalizată
în 1567; „Piazza Maggiore” – de fapt cel mai im-
portant punct turistic al oraşului, înconjurată de
Basilica San Petronio, Palazzo d'Accursio, Pa-
lazzo dei Banchi, Palazzo dei Notai. Am vizitat
şi Universitatea din Bologna, considerată a fi cea

mai veche din Europa, Muzeul de Artă Modernă
(cu o foarte bogată colecţie de picturi semnate
Giorgio Morandi), Pinacoteca (cu o extrem de
numeroasă galerie renascentistă, printre care Ra-
fael, Tintoretto şi Tizian) şi am vizionat şi un
spectacol de operă de excepţie la Teatro Comu-
nale di Bologna şi anume „I Capuleti e i Mon-
tecchi” de Vincenzo Bellini. O reţetă completă
pentru o experienţă turistică de neuitat.

Organizatorii ne-au dăruit şi o vizită cu ghid
în Florenţa, capitala regiunii Toscana şi a provin-
ciei Florenţa, paradis turistic recunoscut drept
cea mai dorită destinaţie din lume, care, cu a sa
floare de crin a fost locul de naştere sau de afir-
mare a numeroase personalităţi istorice precum
Dante, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Botticelli,
Michelangelo, Donatello, Galileo Galilei etc. A
fost doar o avanpremieră pentru o viitoare
incursi une în Florenţa, dar nu pot să nu amintesc
cum mi s-a tăiat respiraţia în faţa celebrului Dom
Santa Maria del Fiore sau în Piazza della Signo-
ria, lângă replica lui David sculptat de Michelan-
gelo sau la poalele Palazzo Vecchio. Şi apoi alte
mari amprente ale familiei Medici, printre care
şi Palazzo degli Uffizi cu cea mai importantă co-
lecţie renascentistă din lume, Coridorul Vasari,
Ponte Vecchio, Palazzo Pitti. Unicitate prin far-
mec, artă, mister, măreţie, istorie... 

Arrivederci Italia! Şi să ne vedem cu bine
într-un nou episod care va începe cu o excursie
tihnită la Florenţa! 

Şi Grazie Mille pentru Instituto per la For-
mazione, l'Occupazione e la Mobilita Bologna!

Prof. Gianina BURUIANĂ

Î

Dezvoltarea abilităţilor profesionale prin cursul SOFT SKILLS FOR TEACHERS
Bologna, 6‐12 mai 2018
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Studioul ABC Teatral” al T.T.; a editat
(singur sau împreună cu Paul Findrihan)
publicaţia de cultură teatrală „Zig-Zag”,
caietele program ale spectacolelor. A în-
grijit şi editat câteva cărţi despre TT şi
personalităţile care au marcat această in-
stituţie.

■ 10/1953 – n. Octavian Dibrov, la Roz-
nov, Neamţ, scenograf. A absolvit Institutul de
Artă Plastică din Bucureşti (1976). A semnat
scenografia la „Înainte de tăcere”, „Stop-cadru
la masă”, „Înghiţitorul de săbii”. Stabilit în stră-
inătate.

■ 12/1938 – n. Elena Florescu, la Paşcani,
Iaşi, etnolog, documentarist, publicist. Absol-
ventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Geografie
din Iaşi (1959), doctor în istorie (1998), muzeo-

graf la Muzeul de Ştiinţe Naturale; şef de secţie,
la Muzeul Etnografic al Judeţului Neamţ; a or-
ganizat şi coordonat „Târgul Naţional al Meş-
terilor Lemnari” (Târgu Neamţ, 1992-1999);
peste 30 de comunicări la sesiunile ştiinţifice;

a cercetat particularităţile
culturii populare la catoli-
cii din judeţele Neamţ şi
Bacău; consultant ştiinţi-
fic la Asociaţia „Ecofo-
rest” Neamţ. A debutat cu
„Portul popular din Zona
Neamţ” (1973). Alte cărţi:
„Arhitectura populară din

Zona Neamţ”; „Tradiţii populare de pe Valea
Bistriţei”; „Textile populare de casă din Zona
Neamţ”,,Biserici vechi de lemn din Ţinutul
Neamţ”. Titlul de Excelenţă, „Diploma de
Onoare şi Medalia de Aur”, de către A. O. Ş. 

■ 15/1909 – n. Maria Chelsoi, la Bicaz,
Neamţ (d. 1973), artist plastic, a absolvit Aca-
demia de Arte Frumoase, Bucureşti, secţia arte
decorative. Nicolae Iorga a fost mentorul şi
sprijinitorul ei şi cu ajutorul lui a obţinut o
bursă de studii la manufacturile din Sevres,
Franţa (1939). Lucrări de ceramică, pictură şi
acuarelă.

■ 20/1939 – n. Georgeta Simon-Bota-Bo-
tescu, la Bozieni, Dulceşti, azi, Ruginoasa,

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

„

işte foşti elevi, zurlii şi non-
conformişti adunaţi la un
şpriţ ocazional, au descoperit
cu stupoare că seria lor n-a
făcut banchet la absolvirea
cursurilor primare. Un lucru
inadmisibil în zilele noastre
luminoase. În consecinţă, s-a

pus de un banchet fulger. S-au scos
cataloagele vechi de jumătate de
veac şi s-a apelat la cei rămaşi în
viaţă. Ne referim la învăţătoarele
Pârloagă Ecaterina şi Roibu Maria.
Cu prima nu s-a putut comenta, se
odihneşte în cimitirul satului, a
doua a aprobat cu entuziasm iniţia-
tiva foştilor elevi. Revederea s-a or-
ganizat anul trecut în prima sâmbătă
a lunii iunie, în curtea Şcolii gene-
rale nr. 16 Săvineşti. La şcoala
veche, cea cu monumentul eroilor
la poartă. A participat toată comuna,
toţi fiii satului. Pentru a reconstitui
veridicitatea clipelor trăite festivita-
tea a fost deschisă de trei foşti elevi
îmbrăcaţi în uniformă de pionier:
pantaloni bleumarin, cămaşă albă,
cravata roşie cu tricolor şi inel de
plastic după metoda MAO-TE-
DUM. Nu le lipseau nici tresele şi
şnururile: roşu-comandant de
grupă, galben-comandant de deta-
şament, albastru-comandant de uni-
tate. E clar? Dacă e clar, „Tot
înainte!”. Că pionierii de la reve-
dere erau dotaţi cu burtă şi chelie,
nu prezintă importanţă. Cu clopoţe-
lul în mână, ex-pionierul Sandu Ion,
astăzi „om mare”, a dat cuvântul
vorbitorilor din comună. Au cuvân-
tat: primarul Horciu Daniel, preotul
satului, învăţătoarea Roibu Maria în
costum naţional, Roibu Petru şi tot
aşa. A fost plăcut, frumos şi instruc-
tiv. Unii participanţi s-au revăzut
după jumătate de secol. Mai, mai să
nu se recunoască.

După „spectacol”, care practic
a blocat strada din faţa şcolii, invi-
taţii osteniţi de emoţii şi bătutul din
palme s-au retras discret, la privati-
zatul „La cort”, localul cel mai ga-
lonat din comună. Şi dă-i cu bere,
dă-i cu vin, până noaptea târziu. Că
muzica şi dansul au făcut parte din

program e uşor de ghicit. După câ-
teva pahare supte cu sete s-au dez-
legat limbile. „Bă, Ioane – zice unul
din absolvenţi – îţi mai aminteşti de
cântecul pionieresc „Noi în anul
2000, nu vom mai fi copii...?” Iaca
a trecut jumătate de secol şi acuş-
acuşi suntem moşnegi.” Alt partici-
pant: „Bă, Ghiţă, mai ţii minte când
am mers la Doftana unde am fost
făcuţi pionieri în clasa a II-a? Eram
prima serie de pionieri fruntaşi la
învăţătură şi disciplină din Săvineşti
care a văzut celula în care a fost în-
carcerat „Tovarăşul”, ciuruitul de la
Târgovişte.” Şi discuţiile aprinse au
continuat încurajate de şpriţ. „Ce nu
este clar pentru mine, a zis un ab-
solvent cu chip de tractorist, e ur-
mătorul fapt: „Pionieria a fost o
înregimentare a copiilor de către
partidul unic, sau o imitare din mers
a ruşilor?” La această interogaţie
audienţa a luat foc. Ascultaţi! „În
comunism erau nişte reguli clare.
Nu te întreba nimeni ce părere ai.
Datoria ta era să le respecţi, nu
aveai dreptul la opinie”, i-a răspuns
colegul din faţă. Altă părere? „Nu
am copilărit în timpul comunismu-
lui, am copilărit în copilăria mea.
Când ai 10 ani nu-ţi pui problema
dacă trăieşti în comunism, în regim
democratic sau în regalitatea din
Evul Mediu”. Hopaa!

Ultima părere despre pionie-
rie? „Am fost copil de bloc comu-
nist, cu cheia la gât dar nu pot spune
că am înţeles cuvântul dictatură”. Şi
a continuat: „Am auzit de la oame-
nii mari că datoriile externe le-am
plătit cu copilăria noastră, dar n-am
priceput bine cum vine asta. Cum
nu înţeleg nici astăzi că o ţară fru-
moasă şi bogată ca România a ajuns
aşa cum arată”. Realitatea este
exact cum o priveşti, dacă stai pe
locul potrivit. Am auzit şi cuvinte
de genul: „Am fost un copil fericit,
care râdea şi visa frumos”. Preci-
zare: nu în mediul rural. Poate e de
vină dulcea lene, că ea aduce ferici-
rea românaşului.

Dumitru RUSU

Merităm 110% pentru următorul cincinal?
e apropiem de finalul anului şcolar. Cu toate evaluările (mai mult sau
mai puţin naţionale), testările, simulările şi boicotările, la care s-au
adăugat majorările salariale sesizabile mai mult în declaraţiile aplau-
dacilor de serviciu pe la diverse posturi TV, cu vouchere-le de vacanţă,
cu apariţia cireşelor de mai..., ministerul de resort a uitat o omisiune:
metodologia privind acordarea gradaţiilor de merit, pentru o nouă serie
de potenţiali candidaţi, începând cu 1 septembrie 2018. De regulă,
această metodologie apărea în a doua decadă a lunii decembrie, iar ca-

lendarul depunerii dosarelor, analizelor, evaluărilor etc. se derula începând cu
luna februarie a viitorului an calendaristic. Oare, anul ăsta, nu mai recunoaşte
nimeni „meritele” din învăţământ? 

Tot dând în bobi şi plătind bani grei la Mama Omida (vrăjile pentru acor-
darea gradaţiilor e scumpe), a venit şi marea surpriză din partea ministerului:
postarea pe site (spre dezbatere publică!) a metodologiei, criteriilor şi calen-
darului în vederea obţinerii gradaţiei de merit, sesiunea 2018. 

Am scuipat în sân şi mi-am făcut cruce pentru că se zvonise că ar fi fost
posibil ca, pe viitor, guvernul să taie această formă de premiere a dascălilor
merituoşi. Acum, trebuie să mărturisesc că nu faptul că n-o să iau gradaţie
nici anul acesta mă îngrijorează, dar prea mă obişnuisem cu deliciosul spec-
tacol al cancelariilor aflate în febra coacerii gradaţiilor. 

Cum ar fi fost posibil? Să nu mai asistăm la acele laudatio prin şedinţele
Consiliilor profesorale în care se analiza activitatea desfăşurată de candidaţii
ce sperau la obţinerea gradaţiei de merit, după care unii colegi trebuiau să
facă aprecieri din care auzeam: „... ce noroc mi-a dat Bunul Dumnezeu să fiu
coleg/contemporan cu doamna/domnul X...”; „Colegul/colega este un cadru
didactic conştiincios, îşi întocmeşte la timp planificările calendaristice anuale
şi semestriale... merge la timp la ore...” etc., ca şi cum toate aceste aspecte nu
ar intra în obligaţiile fişei postului pentru care este remunerat. Şi n-o să mai
vorbesc acum despre criteriile punctajelor, pentru că mai aşteptăm detalii.

Dar, pe principiul „mai bine mai târziu, decât niciodată...”, ministerul a
fost extrem de prompt: a postat metodologia acordării gradaţiei de merit spre
consultare publică pe data de 2 mai 2018, chiar dacă pe site apare înregistrată
cu data de 28 aprilie 2018 (sâmbătă!), în vederea trimiterii eventualelor ob-
servaţii, comentarii, propuneri până cel târziu pe 3 mai 2018, iar pe data de 4
mai 2018, tipic românesc, vineri după amiază, s-a comunicat faptul că, prin
O.MEN nr. 3.633/03.05.2018, a fost aprobată.(!). Câtă transparenţă şi dialog
în privinţa definitivării acestei metodologii şi a criteriilor specifice!!! Aşa da!
Asta înseamnă că avem persoane super pregătite care muncesc non-stop în
fruntea sistemului de învăţământ... . 

Cică sunt şi ceva elemente de noutate comparativ cu anul 2017. Vom
vedea. Că a fost stabilit un punctaj minim este în regulă, însă nu înţelegem de
ce s-a depăşit cu 10 puncte maximul de 100 cât era până acum? Oare se are
în vederea acordarea gradaţiei la cât mai multe persoane sau... ca să se înca-
dreze „cine trebuie?”...

În ideea că speranţa moare ultima, aşteptăm defalcarea punctajelor pe
subcriterii de către inspectoratele şcolare şi întocmirea fişelor de (auto)eva-
luare pentru fiecare categorie de personal didactic şi didactic auxiliar. Avem
încredere că lucrurile nu se vor întâmpla ca şi până acum, că nu vor fi apreciate
mai mult serbările şi activităţile în aer liber decât rezultatele meritorii obţinute
şi participările (reale, active) la conferinţe, simpozioane, editări de cărţi sau
manuale. Ar fi un fapt ce ar constitui o recunoaştere a muncii cel puţin pentru
20-25% dintre beneficiarii gradaţiei de merit, care obţin acest premiu în mod
corect, obiectiv şi bine meritat.

(De) Gradathu’

N

De trecut te desparţi râzând
N
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eamţ, contabilă,
prozatoare, absol-
ventă a Liceului
„George Bacovia”
din Bacău. S-a
stabilit la Piatra-
Neamţ. A debutat

cu romanul „Mireasma
clipelor de viaţă sau Ma-
nuscrisul cu şiret albas-
tru” în 2006, după care a urmat un al doilea
roman „Ultima doamnă” în 2010, „Amurgul
Doamnei A sau Sunetul chitarei” (2015), „Es-
cale interioare” în 2018.

■ 21/1936 – n. Constantin Cucu, la So-
lonţ, Bacău (d. 22.02.2016). Ziarist.  Absolvent

al Facultăţii de Filosofie - secţia ziaristică - Bu-
cureşti (1958). Reporter la Ziarul ,,Apărarea pa-
triei”, profesor şi director de şcoală la Zemeş,
Bacău (1961-1966), director al Casei de Cul-
tură din Moineşti (1966-1967), şef de secţie la

Ziarul ,,Ceahlăul” (1968-
1974), inspector cu pro-
bleme de învăţământ la
U. J. C. M. Neamţ
(1974-1989), consilier
principal la Bibliopolis
S. A. Piatra-Neamţ (după
1989), redactor-şef al
Revistei ,,Asachi”

(1991-2005), redactor şef al săptămânalului
„Informaţia Primăriei”, Piatra-Neamţ (1996-
2002). Consilier pe probleme de carte la Centru
de Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ.
Autor al volumului de povestiri „În volbura
apelor”.

■ 21/1913 – n. Constantin Alupului, la
Viişoara, Neamţ, învăţător. Absolvent al Şcolii
Normale „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ,
învăţător devenit cunoscut şi stimat în Mărgi-
nimea Sibiului, ofiţer. A murit eroic pe câmpul
de luptă, în timpul celui de Al Doilea Război
Mondial, pe frontul antisovietic.

■ 23/1883 – n. Dimitrie Leonida, la Fălti-
ceni, Suceava (d. 4. 03. 1965, Bucureşti), ingi-
ner, specialist în energetică, profesor
universitar, om de ştiinţă, membru al Academiei

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 13)

CALENDAR
– mai 2018

1. POPESCU-GOPO, ION (1923-
1989) actor, scenarist, regizor de film;
95 ani de la naştere;

02. BARIŢIU, GEORGE (1812-
1893) istoric, om politic; 125 ani de la
moarte;

05. PUŞCARIU, SEXTIL
(1877-1948) filolog, academician; 70 ani de
la moarte;

06. GOGA, OCTAVIAN (1881-1938)
scriitor, om politic; 80 ani de la moarte;

06. ULICI, LAURENŢIU (1943-2000)
critic literar, om politic; 75 ani de la naştere; 

09. COŞBUC, GEORGE (1866-1918)
scriitor, academician; 100 ani de la moarte; 

10. SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ; 
12. BART, JEAN (1874-1933) proza-

tor, academician; 85 ani de la moarte; 
15. CUZA, ALEXANDRU IOAN

(1820-1873) domnitor; 145 ani de la moarte;
15. GRIGORESCU, NICOLAE

(1838-1907) pictor; 180 ani de la naştere; 
15. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A

LATINITĂŢII; 
17. (†) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI;

ZIUA EROILOR ROMÂNI; 
17. TODUŢA, SIGISMUND (1908-

1991) compozitor, muzicolog, 110 ani de la
naştere; 

20. ASLAN, ANA (1897-1988) medic,
academician; 30 ani de la moarte; 

21. MOISIL, GRIGORE CONSTAN-
TIN (1906-1973) academician; 45 ani de la
moarte; 

22. BACOVIA, GEORGE (1881-
1957) poet; 61 ani de la moarte; 

24. COPERNIC, NICOLAUS (1473-
1543), astronom, matematician; 475 ani de
la moarte;

27. DAICOVICIU, CONSTANTIN
(1898-1973) istoric, arheolog; 45 ani de la
moarte;

28. AGÂRBICEANU, ION (1882-
1963) prozator, academician; 55 ani de la
moarte;

31. GHIBU, ONISIFOR (1883-1972)
pedagog, om politic; 135 ani de la naştere. 

(Red.) 
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Himere, de Mihai Agape – un cântec
de slavă pentru slovă

u omul, profesorul, pictorul, fotograful şi scri -
itorul Mihai Agape am intersectat pas, cuvânt,
pasiune, oriunde s-a găsit prilej de comunicare,
fie în frumoasa casă Lalu din Piatra-Neamţ, fie
în alte spaţii rezervate expoziţiilor de artă plas-
tică sau celor pentru dezbateri profesionale.

Cu toate că este fire blândă, Mihai Agape
nu lasă însă prea uşor să ajungă la ora destăi-

nuirii tot ceea ce frământă sufletul său neliniştit. Măr-
turisirile sale pot fi mai degrabă descoperite în
propriile creaţii artistice. Consacrat ca realizator de
operă plastică, în anii din urmă pictorul schimbă re-
gistrul comunicării înlocuind penelul cu peniţa, ca o
provocare impusă sieşi, avântându-se în lumea lite-
raturii cu nonşalanţa experimentatului, dovedind lui
şi altora, că harul primit de la Dumnezeu are posibi-
lităţi multiple de concretizare.

Altfel spus, orice creaţie de a sa, plastică sau li-
terară, are o poveste aparte, îmbrăcată în formă şi cu-
loare, cuvântul şi penelul urmărind acelaşi ţel.
Aşadar, cele 45 de proze scurte sunt, de fapt, tablouri
pictate prin intermediul cuvântului. 

Adunate în volumul numit simbolic Himere, cu
subtitlul Proză scurtă suprarealistă, al treilea la
număr ca produs artistic literar propriu, textele se do-
vedesc a fi cu substanţă onirică, raportându-se în
mare parte la vis sau la ceea ce ţine de natura visului.
Dar arta, în general, nu este nimic altceva decât un
ideal, un vis al creatorului ei, o iluzie care tinde, prin
orice realizare concretă, mereu spre perfecţiune. De
altfel, titlul conduce direct la ideea de vis, de ireali-
zabil, mai bine zis, un fel de percepere falsă a reali-
tăţii. În prozele sale, autorul glisează secvenţe onirice
peste cele din realitatea imediată, realizând câteva ta-
blouri literare cu certă valoare, care determină citito-
rul să mediteze asupra celor imaginate.

Mihai Agape visează într-un mod cu totul par-
ticular, zburând de-a binelea peste spaţii cunoscute şi
necunoscute, mai întinse sau mai limitate. Fenomenul
îmi este familiar, fiind, la rându-mi, unul din cei care
zboară, pe verticală, de astă dată, ca şi cum aş avea
în spate un mijloc de propulsie, parcurgând spaţii noi
sau mai vechi, aflate în subconştientul meu, colorate
şi variate. Şi de câte ori se întâmplă să zbor noaptea,
a doua zi mă simt mai uşor, mai liniştit. Şi, îmi vine
să cred, că acelaşi sentiment îl trăieşte şi autorul des-
pre care discutăm. Aşadar, pictor până în măduva oa-
selor, Mihai Agape visează în somn sau cu ochii
deschişi, nici nu mai contează până la urmă, reuşind
să ne poarte prin anumite secvenţe existenţiale im-
portante pentru sine, determinate de anumite motive
bine distincte legate de viaţa sa de copil şi de adult
nostalgic. 

Satul copilăriei sale, Sălăgeni, casa părintească,
biserica, locurile de joacă, şcoala, părinţii şi apropiaţii
familiei se perindă, rând pe rând prin scene memora-
bile, credibile, autentice, văzute de astă dată şi prin
ochii adultului. 

Prin intermediul zbo-
rului, Mihai Agape revede
satul pierdut după inunda-
ţii, dar existent în memoria
sa: Vedeam şi recunoşteam
cu uşurinţă toate gospodă-
riile din vremea pe când
eram copil şi rememoram
tot... bisericuţa, ...casa lui
Ursu... şcoala din
dreapta... casa părin-
tească. În partea dreaptă,
către răsărit – patul în

care, de obicei, dormeau părinţii. Pe perete, deasu-
pra lăicerului ţesut de mama pe când era fată de mă-
ritat – icoana Sfântului Neculai, împodobită cu
busuioc sfinţit... (p.9-11). Numai că totul durează
puţin şi efemer: Când cocoşul din poiată a cântat ves-
tind miezul nopţii, totul s-a destrămat ca un fum, iar
eu orbecăiam din nou bezmetic prin neant. (p. 11)

Asemenea unei expoziţii, tablourile de cuvinte
ne lasă să observăm, în trecerea noastră mai grăbită
sau mai îngăduitoare, o serie de spaţii şi chipuri care
se îngemănează ori alunecă unele peste altele, ca şi
cum şi-ar dori întâietate la privire, zugrăvite în culori
mai calde ori reci, gest al bucuriei revederii, dar şi al
neputinţei şi trecerii iremediabile a timpului. 

M-am întrebat adesea ce anume îl determină pe
Mihai Agape să scrie, ce motivaţie puternică îl îm-
pinge înainte. Nu-mi dau seama dacă am reuşit să
descifrez misterul, dar îmi place să cred că pictura,
tabloul în sine, îi delimitează spaţiul de exprimare,
încorsetând explozia imaginarului. Ori în proză, eva-
darea nu are limite, poate trece de la vis la realitate
în câteva momente, fără mare precauţie, lăsând cu-
vintele să zburde fantasmagoric.

Cu alte vorbe, prin scris, Mihai Agape îşi ex-
plică propria creaţie plastică, fără a mai apela la ne-
lipsitul traducător în cuvinte a conţinutului operelor
sale, aşa cum se procedează, de obicei, la un vernisaj. 

Cu fiecare text citit, am sedimentat ideea că au-
torul ştie să spună şi prin cuvinte nu numai prin formă
şi culoare despre arta sa în general, apreciată de oa-
menii de specialitate, dovedindu-se astfel un artist
complet, generos cu sine, iar volumul Himere se con-
stituie într-o slavă a slovei unui presupus vernisaj. 

Leonard ROTARU

C

mai 2018

N



e Ştiinţe din Ro-
mânia (1935). A
absolvit Liceul
„Mihai Viteazul”,
din Bucureşti. În
studenţie („Poli-
tehnica” din Char-

lotenburg, 1903-1908), a
conceput proiectul Me-
tropolitanului din Bucu-
reşti; proiectul de diplomă cu tema Complexul
hidroenergetic al Bistriţei, lângă Bicaz. S-a în-
tors în ţară (1908), angajat la Primăria Capita-
lei; s-a ocupat de introducerea iluminatului
electric în Bucureşti. Profesor universitar la Ti-
mişoara şi Bucureşti; a înfiinţat: prima scoală
de electricieni şi mecanici, primul Muzeu Teh-
nic din România, a realizat una dintre primele

staţii de emisie radiotelegrafică din România.
Laureat al Premiului de Stat. O staţie de me-
trou, Muzeul din Bicaz, Hidrocentrala de la Ste-
jarul, o stradă şi un liceu din Piatra-Neamţ îi
poartă numele.

■ 25/1936 – n. Constantin Filimon, la
Piatra-Neamţ (d. august 2013), artist plastic.
Absolvent al Institutul de Arte Plastice „Nico-
lae Grigorescu”, Bucureşti (1967). Din 1978,
profesor de desen la şcoli din Neamţ. A lucrat
pictură monumentală, religioasă, pentru biseri-
cile din Zăpodeni (Iaşi), Muncel (Alba), Dră-
geşti (Bihor), Verşeşti (Neamţ), Tigveni
Bârseşti (Argeş). A participat la Saloane şi Bie-

nale de grafică în Bucu-
reşti (1971-1978) şi în
expoziţii colective şi per-
sonale la Piatra-Neamţ
(1981-1994). A expus în
S. U. A. şi Canada
(1980-1997), apoi în
Mexic, Ungaria, Franţa,
India şi Venezuela.

■ 25/1958 – n. Va-
sile Soponariu, la Bicaz, Neamţ, artist plastic,
a absolvit Institutul de Artă Plastică „Nicolae
Grigorescu”. Expoziţii: Bucureşti, Brăila,
Buzău, Craiova, Constanţa, Galaţi, Piatra-
Neamţ, Târgovişte, Bernard-Gallery – Bruxel-
les, Malby – Franţa, Gheldrop – Olanda.

Rememorări nemţene
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CALENDAR
– iunie 2018

1. LAHOVARY, GHEORGHE
(1838-1909) inginer, scriitor; 180 ani de
la naştere; 

01. ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A COPILULUI (zi nelucrătoare); 

04. CĂLINESCU, ARMAND
(1893-1939) economist, om politic; 125
ani de la naştere;

04. ROMANESCU, ARISTIZZA
(1854-1918) actriţă; 100 ani de la moarte;

06. HÖLDERLIN, FRIEDRICH
(1770-1843) scriitor german; 175 ani de la
moarte;

08. DENSUŞIANU, OVID (1873-1938)
filolog, folclorist, poet; 80 ani de la moarte;

11. PAMFILE, TUDOR (1883-1921)
folclorist, prozator; 135 ani de la naştere;

15. EMINESCU, MIHAI (1850-1889)
scriitor, jurnalist; 129 ani de la moarte;

15. SADOVEANU, ION MARIN
(1893–1964) scriitor; 125 ani de la naştere;

17. ELENESCU, EMANUEL (1911-
2003) dirijor; 15 ani de la moarte;

17. GOUNOD, CHARLES (1818-1893)
compozitor german; 200 ani de la naştere;

19. GOLDING, WILLIAM (1911-
1993) romancier britanic, laureat Nobel; 25 ani
de la moarte;

21. IVAŞCU, GEORGE (1911-1988)
critic şi istoric literar, publicist; 30 ani de la
moarte;

22. IOSIF, ŞT. O. (1875-1913) poet; 105
ani de la moarte;

23. CHENDI, ILARIE (1871-1913) cri-
tic literar; 105 ani de la moarte;

24. IONESCU DE LA BRAD, ION
(1818-1891) agronom, economist; 200 ani de
la naştere;

25. CIOCULESCU, ŞERBAN (1902-
1988) critic literar, academician; 30 ani de la
moarte;

25. PAPACOSTEA, ŞERBAN istoric,
academician; 90 ani de la naştere;

26. ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
ROMÂN;

27. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
PESCUITULUI;

28. URMUZESCU, PAUL compozitor;
90 ani de la naştere. (Red.)
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ŞTEFAN POTOP – Un cronicar
în imagini al vremii sale

n 1960, ultimul an al „obsedantului deceniu”
(1950-1960) al secolului al XX-lea, s-a năs-
cut artistul plastic şi profesorul Ştefan Potop
în familia Mariei (n. Veniamin), învăţătoare
şi a profesorului Constantin Potop, în locali-
tatea Tazlău, de pe mirifica vale străbătută de
râul cu acelaşi nume, o aşezare străveche în-
nobilată în secolul al XV-lea cu Mănăstirea

„Naşterea Maicii Domnului” (1497), ctitorie a dom-
nitorului Ştefan cel Mare pentru închinarea şi pre-
ţuirea supuşilor săi.

După absolvirea şcolii generale din satul natal,
dovedind o sensibilitate şi o înclinaţie aparte pentru
desen încă de când frecventa grădiniţa (după cum
mărturiseşte pictorul într-un interviu, încă mai păs-
trează un caiet cu desene din acea perioadă), va
urma cursurile Liceului de Artă „Gheorghe Apostu”
din Bacău şi pe cele ale Facultăţii de Arte Plastice
„George Enescu” din Iaşi, clasa profesorului Adrian
Podoleanu, specialitatea pictură şi restaurare. După
absolvirea cursurilor universitare, în timpul cărora
debutează într-o expoziţie studenţească (Bucureşti
1986), îşi începe cariera ca profesor la Liceul de
Artă „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, frecven-
tând cu regularitate cercurile artistice din oraş, pre-
zenţa sa fiind remarcată atât de colegii de breaslă
cât şi de publicul larg participant la diversele mani-
festări culturale şi artistice.

Participarea periodică la marea majoritate a ex-
poziţiilor de artă plastică de grup ale membrilor Fi-
lialei Neamţ a UAP şi numărul mare de expoziţii
personale pe simezele din Piatra-Neamţ, din judeţ
şi din ţară îl fac cunoscut pe Ştefan Potop, atât ma-
relui public cât şi criticilor de specialitate care în
unanimitate scot în evidenţă talentul şi calităţile ce
îl individualizează ca pe o personalitate ale cărei lu-
crări sunt de neconfundat.

Bucurându-se de aceeaşi preţuire şi din partea
membrilor filialei, va fi ales ca preşedinte al aces-
teia, funcţie în care de-a lungul ultimilor ani a de-
terminat un reviriment în ceea ce priveşte
organizarea periodică a expoziţiilor membrilor în
Piatra-Neamţ şi în alte oraşe din ţară, precum şi rea-
lizarea unor ediţii ale Bienalei de artă plastică „Las-
căr Vorel” şi a taberelor de creaţie în diferite
localităţi din judeţ, printre care s-a remarcat şi tabăra
de creaţie de la Tazlău, ajunsă deja la ediţia a V-a.

Acum, ajuns la vârsta maturităţii artistice de-
pline, Ştefan Potop editează un nou album sugestiv
şi inspirat intitulat „Chipuri din Piatra-Neamţ”,
acesta fiind al treilea după „Tazlău-Matrix” şi
„POTOP – Autoportret”.

Cuvântul chipuri este inclus în titlu de loc în-
tâmplător dacă avem în vedere semnificaţiile mul-
tiple ale acestui cuvânt. Albumul conţine
reproduceri ce reprezintă tablouri care au ca subiect
figuri marcante ale unor personalităţi din diverse do-
menii (profesori, scriitori, artişti plastici, medici,
ş.a.) din judeţul Neamţ, contemporane cu autorul.

„Chipurile” prezentate dovedesc din partea ar-
tistului o cunoaştere deplină a fiinţei umane sur-
prinse în ipostaze diverse cu atitudini diferite,
fiecare trădând o viaţă interioară individualizată.

Anterior acestor „chipuri”, deloc întâmplător,
Ştefan Potop a transpus cu măiestria-i caracteristică
diverse atitudini ale proprie-i sale personalităţi în bi-
necunoscutele „chipuri” cu mască care, în diferite
expoziţii de grup sau personale, au făcut notă dis-
tinctă atrăgând în mod surprinzător atenţia privito-

rilor, mai ales
prin expresivi-
tatea ochilor –
ferestre des-
chise ale su-
fletului uman. 

F i e c a r e
„chip” în parte
intră în dialog
cu privitorul în
funcţie de
ipostaza în
care a fost sur-
prins persona-
jul de către
pictor, dar de
fiecare dată
a t i t u d i n i l e
celor doi di-

feră mai ales în funcţie de starea psihică a celui care
priveşte în momentul dat respectiv.

Toate aceste însuşiri precum şi altele care au
fost remarcate de către criticii de artă fac din „chi-
purile” zugrăvite de Ştefan Potop o cronică în ima -
gini ce conţine o serie de personaje care într-un mod
sau altul, fiecare în domeniul în care şi-a desfăşurat
activitatea şi toţi la un loc, au contribuit în cea de-a
doua jumătate a secolului al XX-lea şi în primele
două decenii ale actualului veac la realizarea unei
atmosfere culturale şi artistice din oraşul de la poa-
lele Pietricicăi, demne de luat în seamă.

Portretele pictorului Ştefan Potop alcătuiesc un
„chip” aparte în peisajul artei plastice contempo-
rane.

Constantin TOMŞA

~

Cartea
de artă
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25/1965 – n. Aurel-Florin Ţuscanu, la
M o l d o v e n i ,
Neamţ, teolog, pu-
blicist. Este licen-
ţiat în teologie
ortodoxă şi filoso-
fie. În satul natal

participă la realizarea
muzeului local, reînfiin-
ţează Cercul Pastoral Mi-
sionar şi editează Revista
„Izvorul”. Numeroase articole şi studii în:
„Cronica Romanului”, „Hyperion”, „Antiteze”,
„România eroică” ş. a.

■ 26/1896 – n. Aurel Băeşu, la Fălticeni
(d. 24. 08. 1928, Piatra-Neamţ), artist plastic. A
urmat Şcoala de Belle Arte din Iaşi, apoi, cu

sprijinul lui G. T. Kirileanu şi al lui D. Lalu, stu-
diază la Roma. Încă din timpul studenţiei este
distins cu Premiul pentru Desen al Academiei
Române (1915). Participă la Primul Război
Mondial, în luptele de la Oituz şi Cireşoaia

(1917). Întors din Italia, îşi cumpără o căsuţă în
Piatra-Neamţ (azi, pe Strada „Ion Creangă”). În
1926, călătoreşte în Franţa, Slovenia şi Ungaria.
Prin creaţia sa, marcată de influenţa lui Nicolae
Grigorescu, apoi prin aura sa romantică şi can-
tonarea în impresionism, rămâne unul dintre
pictorii importanţi stabiliţi la Piatra-Neamţ. 

■ 28/1936 – n. Mircea-Eduard Bălan, la
Bucureşti, profesor, istoric literat, eseist. Absol-
vent al Şcolii Nr. 1 „Anton Pann”, al Liceului

„Cuza-Vodă” din Huşi, al
Facultăţii de Teologie din
Bucureşti şi al Facultăţii
de Filologie din Iaşi. A
predat şi a îndeplinit func-
ţia de director la Şcoala
Generală din Comuna
Taşca, Neamţ, transferat la
Liceul Pedagogic „Gheor-
ghe Asachi” (1976-1981)
şi la Liceul Teoretic „Calistrat-Hogaş” (1981 –
până la pensionare), ambele din Piatra-Neamţ. A
debutat editorial cu volumul „Costache Negruzzi
– «Alexandru Lăpuşneanu»” (1996), urmat de
două eseuri: „Etape în receptarea operei lui Ion
Creangă”, „Metaforă, simbol, mit în poezia emi-
nesciană” ş. a. Autor de studii didactice apărute
în publicaţii centrale şi locale. 

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 15)
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Educaţia morală a copiilor
şi propaganda pentru un stat secular-umanist

saltul ideologic îndreptat în mod sistema-
tic împotriva familiei tradiţionale des-
chide perspective sumbre şi asupra orei
de religie. Transformată anii trecuţi din
disciplină obligatorie în disciplină opţio-
nală, ora de religie ar putea, în viitorul
apropiat, să sufere noi atacuri din partea

aşa-zişilor „umanişti seculari”, care consideră
acest obiect de studiu ca fiind un afront la
adresa libertăţii de gândire şi o metodă de în-
doctrinare a elevilor. În acest context, am con-
siderat oportun un dialog cu domnul Marius
Apopei, preşedinte al Asociaţiei Părinţi pentru
Ora de Religie, filiala Neamţ, sociolog, jurist
şi tată a cinci copii, activist pro-life, cu o expe-
rienţă de peste 20 de ani în domeniul ONG-uri-
lor de tineret, propunându-ne totodată să
tragem un semnal de alarmă asupra pericole-
lor care pândesc educaţia morală a copiilor, în
ansamblu.

Rep.: Domnule Marius Apopei, cu ce peri-
cole se confruntă în prezent ora de religie şi, im-
plicit, familia tradiţională? 

Marius Apopei: Printre noile „provocări”,
aş dori să amintesc de „teoria genului” şi „parte-
neriatele civile”, subiecte aflate oarecum în
strânsă legătură. „Teoria genului” pleacă de la o
diminuare a înţelegerii diferenţelor sexuale din
punct de vedere biologic şi exacerbează, promo-
vează în contrapondere „genul” ca principiu de
diferenţiere socială. Sexul biologic, masculin şi
feminin, structură a corpului uman, devine o
componentă secundară a diferenţierii dintre băr-
bat şi femeie, „sexul social”, devenind în schimb
un concept novator, bazat pe o complexitate de
aspecte psihosociale, de relaţii şi comportamente

ce se formează sub influenţa unor mentalităţi şi
culturi promovate astăzi din ce în ce mai intens.
Asfel, „omul nou”, mult dorit şi aşteptat de ge-
neraţii de sisteme politico-ideologice ajunge să
poată avea astăzi, cu precădere în America de
Nord şi vestul Europei, posibilitatea şi libertatea
de a renunţa sau a considera nedefinitoriu sexul
biologic, ca diferenţă între un bărbat şi o femeie,
definitorii fiind genul, orientarea sau sexul so-
cial, ales şi schimbător totodată, în funcţie de
cum „se simte” la un moment dat o persoană. 

De asemenea, subiectul, „parteneriatelor ci-
vile”, suscită un mare interes mediatic în ultima
perioadă, dar el nu este nici pe departe o problemă
reală a societăţii româneşti, fiind impus mediatic
pe principiul că dacă se prezintă la televiziuni în
mod constant, atunci sigur este o problemă im-
portantă de care se preocupă cetăţenii. Aşadar,
acest subiect, de altfel minor şi care preocupă
doar o insignifiantă parte a populaţiei ţării noas-
tre, este periodic, sistematic, rostogolit în mass-
media şi promovat chiar şi în Parlamentul
României ca propunere legislativă, de către per-
soane sau mici grupuri de lobby ce susţin relaţiile
între persoane de acelaşi sex. Vectorii aceştia de
influenţă (finanţaţi prin intermediul unor diverse
programe), minori ca număr şi în general slab pre-
gătiţi din punct de vedere juridic şi conceptual,
totuşi sunt foarte bine organizaţi şi educaţi pe
baza unui minim bagaj informaţional, ideologic
şi de exprimare (un limbaj de comunicare cu no-
ţiuni şi clişee specifice, repetate sistematic). Apoi,
aceştia au create diverse pârghii media prin care
ajung să îşi promoveze mesajele, spre a le face să
devină „probleme de interes major”. 

Rep.: Cum se repercutează toate aceste teorii
şi noutăţi legislative asupra educaţiei copiilor din
România?

M. A.: În ţările din America de Nord şi vestul

Europei, vorbim deja de câţiva ani, pe alocuri
chiar de zeci de ani, de modificări esenţiale în sis-
temele legislative, administrative, educaţionale,
chiar şi în zona cultelor religioase ori a segmen-
tului de economie de piaţă privată. În grădiniţe şi
şcoli primare, băieţii sunt învăţaţi şi îndemnaţi să
poarte fustiţe şi alte elemente vestimentare ori ac-
cesorii feminine şi invers, în cazul fetelor. Copiii
sunt de asemenea învăţaţi să experimenteze mas-
turbarea, folosirea prezervativului, explorarea şi
atingerea zonelor intime, relaţiile sexuale între
persoane de acelaşi sex şi altele cu mult mai şo-
cante şi cutremurătoare de care, la fel, nu poţi să
nu te ruşinezi măcar pronunţându-le, dar pe care,
ca sociolog şi, în primul rând, ca părinte nu pot
să nu le constat şi să trag semnale de alarmă că
sunt „provocări” care deja au fost aduse şi în Ro-
mânia, prin mass-media şi diverse proiecte şi pro-
grame derulate în special în zona educaţională şi
a administraţiei publice. Vă spun că în unele din
aceste ţări, personal clerical al diverselor culte
este obligat să oficieze căsătorii între persoane de
acelaşi sex, fără a putea să se prevaleze de dogma
religioasă, acelaşi lucru întâmplându-se şi în ad-
ministraţie, unde ajung să se căsătorească per-
soane vii cu persoane decedate ori alte persoane
cu ele însele, iar dacă te opui, plăteşti cu închi-
soarea sau cu diferite sume de bani, drept
amendă. Da, acestea pe cât de incredibile par pen-
tru noi, în acele ţări sunt realităţi, care, atenţie, vin
şi către România, în primul rând prin modificarea
limbajului, a schimbării sensului comun al unor
noţiuni, prin „redefinirea unor concepte”. Există
o întreagă ştiinţă despre cum să schimbi mentali-
tatea unui popor şi în cât timp, iar noi ne aflăm în
această matrice care ni se aplică discret şi siste-
matic, dar cu o singură menţiune; la noi merge
mult mai greu, mai anevoios, cu costuri mult mai
mari acest proces de reeducare, conform noilor
ideologii. 

Rep.: Ştim că la Focşani ar fi urmat să se des-
făşoare, în luna februarie, o activitate în cadrul
căreia elevii de liceu ar fi urmat să primească in-
formaţii privind drepturile comunităţii LGBT, unul
dintre „conferenţiari” fiind chiar un transgender.
Conferinţa a fost anulată, deoarece s-a dovedit
faptul că Inspectoratul Şcolar nu aprobase parti-
ciparea elevilor la această activitate, iar părinţi-
lor nu li se ceruse acordul. Există posibilitatea ca
şi în judeţul Neamţ să se organizeze astfel de ac-
tivităţi, aflate la limita legalităţii?

A

„Dragi factori decidenţi, mai uşor
cu experimentele sociale, mai ales pe

copii şi sistemul educaţional!” (Marius
Apopei, preşedinte al Asociaţiei Părinţi

pentru Ora de Religie, filiala Neamţ)
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. A.: Din câte cunosc eu, implicarea civică,
atitudinea părinţilor, vocea publică au con-
tat foarte mult în turnura pe care a luat-o
acest eveniment. Activitatea aceasta cu
elevii nu este singura de acest tip ce s-a
orga nizat în ultimii ani, ea făcând parte
dintr-o politică, o strategie de acţiune pe
segmentul sensibilizării, a pregătirii tere-

nului în vederea introducerii şi a obişnuirii po-
pulaţiei şi în special a copiilor şi tinerilor cu
diferite modele sociale, de comportament, în ge-
neral străine ethosului românesc. Tot anul acesta,
pe la mijlocul lui ianuarie, în Bucureşti, clase de
elevi de liceu au fost duse la o aşa-zisă vizionare
de film, cu dezbatere, discuţii libere la final. Din
ce am înţeles, filmul prezenta scene de pornogra-
fie homosexuală, chiar unul dintre amfitrionii
evenimentului fiind reprezentantul unui ONG ce
promovează drepturile persoanelor LGBT. Ei
bine, la acest eveniment elevii au fost aduşi chiar
de către profesorii lor, pe bază de liste şi nu ştiu
dacă au fost semnate acorduri de către părinţii
elevilor, ori chiar de către elevii care aveau vârsta
pentru a-şi da acordul personal în scris. Prin 2013
un alt caz intens mediatizat a fost cel al unei pa-
rade gay organizată într-un liceu din Bucureşti
de către o doamnă profesoară, mulţi dintre elevi
chiar neştiind, nerealizând că ceea ce făceau ei
acolo era pentru susţinerea unei cauze de acest
fel. Aceste acţiuni cu intenţie vădită de a pro-
mova un anumit tip de comportament şi de a sen-
sibiliza pe subiect sunt câteva exemple cu
vizibilitate media, dar ele se petrec de ani de zile,
sub diverse măşti, precum educaţie pentru sănă-
tate, egalitate de şanse, identitate de gen, non-
discriminare, violenţă domestică. În privinţa
organizării şi în alte părţi a unor astfel de eveni-
mente, întreb şi eu retoric: oare părinţii nu ar tre-
bui să ştie la ce activităţi participă copiii lor,
solicitându-li-se acordul în scris? Oare profesorii,
conducătorii de instituţii de învăţământ nu tre-
buie să cunoască cine este organizator şi invitat
precum şi desfăşurătorul, programul, unor astfel
de acţiuni, manifestări, dezbateri, cursuri? Cel
puţin legea aşa prevede...

O mână de fier într-o mănuşă de catifea

Rep.: În luna aprilie, plenul Camerei Depu-
taţilor a adoptat o propunere legislativă potrivit
căreia grupa mijlocie şi grupa mare de la grădi-

niţă vor deveni obligatorii, începând cu anii ur-
mători. Cum vedeţi această formă de
obligativitate, în contextul restrângerii tot mai
acute a dreptului părinţilor de a decide asupra
educaţiei copiilor lor?

M. A.: Desigur, nu mai e de mirare că deve-
nim un fel de naţiune copy-paste a iniţiativelor
nefaste şi perdante pe termen lung. Ideea aceasta
nu e originală, am regăsit-o de curând şi ca pro-
punere a preşedintelui Franţei, Ma-
cron, bineînţeles îmbrăcată în
motivaţie ideologică, „pentru egalitate
şi progres social”, cum ştim şi noi că
se propovăduia de către comuniştii
care vroiau să te facă egal cu forţa
pentru progresul şi prosperitatea doar
a unora dintre egali. Ce este specific
în situaţia Franţei, este că, aşa cum se
declara, 97,6% dintre copii sunt deja
înscrişi la grădiniţă de la vârsta de trei
ani şi atunci se pune întrebarea cui fo-
loseşte această iniţiativă legislativă?
Oare nu unui control total, unui tip de
societate totalitară, realizată mult mai
rafinat pe tiparul mâinii de fier în mă-
nuşă de catifea? Păi pe noi s-au făcut
studii, cercetări şi au constatat că greu
sau deloc mai putem fi reeducaţi pen-
tru a se ajunge la crearea acelui „om
nou”, mult dorit de comunismul roşu, iar acum
de cel albastru. Copiii noştri le-au rămas ca re-
sursă pentru această ridicare a „omului nou”, de
aceea vor sub orice chip să pună mâna pe ei prin
diverse programe şi proiecte ideologice ca învă-
ţământ obligatoriu de la 3-4 ani, educaţie sexuală
de la grădiniţă, teorii gender şi de sexualitate al-
ternativă, pornografie, pedofilie, controlul şi mo-
nitorizarea electronică a persoanei şi a
comunicaţiilor sale. Acestea nu mai sunt proba-
bile sau sperietori posibile, ele nici măcar nu mai
bat la uşă, ci au intrat deja în sistemul nostru, la
un nivel incipient şi oarecum cu focare de acţiune
în unele mari oraşe. Am lecturat şi eu expunerea
de motive a iniţiatorilor acestei modificări legi-
slative şi vă recomand să vedeţi pe site-ul Came-
rei Deputaţilor cine sunt aceştia şi ce banalităţi
au putut să treacă acolo ca motive pentru a aduce
de la 6 la 4 ani obligativitatea învăţământului.
Concluzia mea ar fi următoarea: lăsaţi copiii să
mai copilărească, fiindcă de la 6 ani e suficient
să fie înregimentaţi în învăţământul obligatoriu.
Conform Institutului Naţional de Statistică,
aproape trei sferturi dintre părinţi îşi dau copiii
la grădiniţă de la trei ani, restul nedorind din di-
verse motive să o facă, probabil cei mai mulţi
având posibilitatea de a-i educa şi creşte de

membri ai familiei. Nu
cred să fie suficiente si-
tuaţii care chiar să moti-
veze obligativitatea
introducerii învăţământu-
lui obligatoriu de la 4 ani.
Chiar şi văzusem, aşa
proaspăt şi oarecum em-
piric, nereprezentativ sta-
tistic, un sondaj la cald
făcut de un important site
de ştiri care, în ziua când
a fost aprobată această
propunere legislativă de
către Camera Deputaţilor,
întreba dacă e normal ca

grădiniţa să devină obligatorie, iar răspunsul a
trei sferturi dintre cei aproape 2.000 de repon-
denţi era că se poziţionau negativ faţă de această
iniţiativă legislativă. Nădăjduiesc că poate până
se va ajunge cu propunerea aceasta la Senat, vor

apărea specialişti, asociaţii de părinţi, zona civică
în general, care să-şi impună rolul de parte a unei
reale consultări publice. Dacă nu, iarăşi vom
asista la încă o redută câştigată de către cei care

doresc o diminuare a rolului decident al părinţilor
în ceea ce priveşte educaţia copiilor, iar când lu-
crurile vor fi ajuns deja departe, tu, ca părinte,
scuturat de ideile „novatoare” cu care vezi că
vine copilul de la şcoală, vrând să iei atitudine
vei constata că e prea târziu fiindcă ai lăsat prin
neimplicare civică, nepăsare, credulitate ca alţii
să decidă pentru copilul tău şi, pe de altă parte, ţi
s-au şi restrâns drepturile parentale.

Oricum, vă spun că peste ani vom constata
şi pe acest subiect că ni s-au impus diferite mo-
dele şi proiecte educaţionale, multiculturale şi
vor veni unii ca Nicolas Sarkozy, care, la înce-
putul anului 2011, pe vremea când era preşedinte
al Franţei, a afirmat că modelul multicultural este
un „eşec” în Europa, alăturându-se poziţiilor si-
milare exprimate anterior pe acest subiect de cele
mai puternice voci ale Europei, şi anume cance-
larul german Angela Merkel şi premierul britanic
David Cameron. 

Aşa că, dragi factori decidenţi, mai uşor cu
experimentele sociale, mai ales pe copii şi siste-
mul educaţional, care, din păcate, de 28 de ani tot
în experimente o ţine şi, dragi părinţi şi cadre di-
dactice, mai puneţi întrebări, mai solicitaţi puncte
de vedere, explicaţii şi fundamentări rezonabile
la tot ce vi se propune ca venind „de sus”! 

Subminarea conceptului de familie

Rep.: Revenind la parteneriatul civil, cum
consideraţi că ar afecta familia tradiţională
aprobarea acestei forme de coabitare? 

M. A.: În fapt, promovarea şi impunerea
„parteneriatelor civile”, va avea ca efect major
diminuarea importanţei căsătoriei şi a familiei ca
nucleu şi schimbarea radicală a structurii şi rolu-
lui determinant pe care familia încă îl are în
această ţară ce trece prin cea mai gravă criză de-
mografică din istoria sa, cu efecte sociale ca: scă-
derea natalităţii, îmbătrânirea şi pierderile de
populaţie, creşterea dezordinii sociale şi confu-
ziei morale, diminuarea segmentului de populaţie
activ în muncă şi restrângerea pe cale de conse-
cinţă a bugetului contributiv pentru servicii şi
prestaţii sociale, educaţionale, de sănătate.

Educaţia morală a copiilor
şi propaganda pentru un stat secular-umanist

Interviu realizat de Irina NASTASIU
(continuare în numărul viitor)

M
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Remember

In memoriam:
prof. MARIA VĂIDEANU

ăscută la Brăila într-o familie de inte-
lectuali, după terminarea Şcolii Pri-
mare şi Gimnaziale precum şi a
Liceului din oraşul de la Dunăre,
Maria Văideanu, tânără absolventă a
Liceului de Fete din Brăila se în-
dreaptă către Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe,

Secţia de Geografie. Este o opţiune determi-
nată probabil şi de tradiţia istorică a institu-
ţiei – Facultatea de Istorie Antică, Epigrafie
şi Geografie (1884), devenită Secţie de Isto-
rie-Geografie în cadrul Facultăţii de Filo-
zofie şi Litere (1898), apoi Secţie de
Geografie la Facultatea de Ştiinţe (1918),
pentru ca, după reforma învăţământului din
1948, Secţia de Geografie să rămână în ca-

drul Facultăţii
de Geografie.

S t u d e n t a
Maria Bălan îşi
ia licenţa în
Geografie în
anul 1951, după
ce îi avusese ca
profesori pe
nem ţeanul Mi -
hai David, Ion
G u g i u m a n
(decan şi fost
director al Sta-
ţiunii de Cerce-
tări de la

Pângăraţi) N. Lupu, V. Tufescu, Gh. Năstase.
Este repartizată la Piatra-Neamţ, la fosta

Şcoală Româno-Israelită (devenită după Re-
forma Învăţământului din 1948, Şcoala Mixtă
Nr. 3), şi chiar dacă în perioada anilor şcolari
1951-1964, prof Maria Văideanu a funcţionat
şi la alte şcoli şi licee de pe raza oraşului Pia-
tra-Neamţ, ea rămâne titulară aici până la
pensionare, în anul 1987. I-a avut colegi de
muncă pe Aurel Ţuglea, Maria Costin, Lică
Iacob, Lucica Urziceanu, Gh. Iftimie şi mulţi
alţi învăţători şi profesori de care se leagă is-
toria învăţământului nemţean.

După 1963, pe arealul fostei pieţe cen-
trale a oraşului începe construcţia noii
ŞCOLI ELEMENTARE (viitoare Şcoală
Gimnazială) Nr. 3, din Piatra-Neamţ. Primul
director al acestei şcoli a fost Ion Iacob, tot
profesor de Geografie. 

Începând cu al doilea an şcolar (1965-
1966), deoarece numărul de copii era foarte
mare, au fost numiţi directori adjuncţi Maria
Văideanu (1965-1975) şi profesorul de Ma-
tematică-Fizică Gheorghe Amaicei (1964 -
1970), ultimul fiind iniţial şi diriginte al
viitoarei construcţii din partea Inspectoratu-
lui Şcolar Neamţ. 

În anul 1957 Maria Bălan se căsătoreşte
cu ing. agronom Ucu Văideanu, având un
copil, Delia Văideanu, economistă.

Pe 8 mai 2018, cel mai vechi profesor
de Geografie din Neamţ, MARIA VĂI-
DEANU se stinge din viaţă şi este înmor-
mântată la Cimitirul Eternitatea din
Piatra-Neamţ.

Prof. pens. Gh . AMAICEI şi
cercet. şt. pens. M. APĂVĂLOAE

Rezerviştii
n armata României din prima jumătate a veacului trecut, ofiţerimea se împărţea în două mari cate-
gorii: „activii”, adică profesioniştii, din rândurile cărora se recrutau comandanţii de companii, bata-
lioane, regimente ş. a. m. d., şi „rezerviştii”, bărbaţi cu funcţii civile, pregătiţi prin stagii speciale,
numite „concentrări”, pentru a ocupa, în caz de război, funcţii inferioare, mai ales aceea de comandant
de pluton.

Cum serviciul militar era obligatoriu, absolvenţii şcolilor normale de învăţători erau trecuţi prin
şcoli de ofiţeri „cu termen redus” şi alcătuiau majoritatea ofiţerilor cu gradele de sublocotenent sau
locotenent.

Pe lângă multe regimente încadrate cu ofiţeri „activi” de sus până jos, existau aşa numitele regimente
de „rezervişti”, în care cei mai mulţi ofiţeri erau învăţătorii chemaţi să lupte pentru ţară. Aşa se petreceau
lucrurile şi în judeţul Neamţ, unde, pe lângă gloriosul „15 Războieni”, figura ca unitate de rezervă „55 Do-
robanţi”.

În cele trei războaie la care a participat armata română în prima jumătate a secolului al XX-lea, învă-
ţătorii din Neamţ au luptat în calitate de comandanţi de mici unităţi, unii, ca Leon Mrejeru şi Gheorghe
Cojocaru fiind distinşi cu cele mai înalte decoraţii de luptă în Războiul Balcanic din 1913 şi în primul Răz-
boi Mondial.

Mai ales în cumplitul măcel din 1941-45 au fost mobilizaţi învăţătorii, cei din Neamţ dând o dureroasă
jertfă de sânge, 28 dintre ei fiind ucişi în luptă chiar din primul an de război.

Deşi prin legile de atunci ar fi avut dreptul de a nu fi mobilizat, învăţătorul Mihai Cojocaru de la
Şcoala de Aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală „Gh. Asachi” din Piatra, unul dintre pionierii cercetărilor
arheologice din ţinut, remarcat de Nicolae Iorga, s-a înrolat, fiind numit comandant al unui pluton de mi-
traliori din regimentul „55”.

La începutul lunii iulie 1941, pe când regimentele nemţene înaintau în Basarabia ducând lupte grele
cu trupele sovietice de la graniţă, alcătuite din ceceni, tătari şi alte naţii din imperiul rus, un înalt comandant
lipsit de experienţă a aruncat regimentele noaste în cunoscuta „ambuscadă de la Călăraşi”, unde au fost
luate prin surprindere şi sever decimate, mai ales de artileria rusă, bine pregătită în acest scop.

În încleştare a fost prins şi plutonul de mitraliori comandat de învăţătorul Mihai Cojocaru. Când a în-
ţeles că sunt loviţi din toate direcţiile, a ordonat ca mica lui unitate să se amplaseze în cerc, să rămână în
luptă doar trăgătorii şi încărcătorii de la mitraliere şi ceilalţi ostaşi să încerce a scăpa cu viaţă, furişându-
se prin lanurile de grâu, încă neaprinse de sovietici. Între cei care au executat ordinul, a fost şi sergentul
Gheorghe Aanicăi din Dobreni, văr bun cu Mihai Cojocaru.

De la acesta am aflat că învăţătorul şi cei şaisprezece soldaţi eroi au luptat până ce au isprăvit muniţia,
apoi au fost măcelăriţi cu sălbăticie în asemenea hal, încât, la respingerea trupelor sovietice de asalt, nimeni
nu a mai putut şti cu siguranţă ale cui sunt bucăţile de trup aruncate pe câmp şi arse, înmormântate apoi în
cimitirul militar din Mândra – Călăraşi, existent şi azi pe trupul chinuit al Basarabiei.

Aşa a căzut la datorie, „rezervistul” Mihai Cojocaru, alături de cei şaisprezece eroi nemţeni din plutonul
său de mitraliori! 

Dumnezeu să-i odihnească în pacea de care nu au avut parte în scurta lor viaţă!

Mihai-Emilian MANCAŞ

n urmă cu multă vreme (Doamne, cât de re-
pede a mai zburat), când împreună cu soţia,
deveneam nemţeni, Viorica şi familia ei au
fost primele noastre cunoştinţe. Ne-au aju-
tat să trecem mai uşor peste greutăţile înce-
puturilor şi drumul până la prietenie n-a fost
deloc lung. În vechea casă a doamnei Olga
Vasiliu, de pe strada Bicazului (astăzi doar

amintire), Viorica a însemnat haloul de lumină de
care ne simţeam atraşi şi noi şi mulţi alţii. 

Era o fiinţă delicată, de o frumuseţe ange-
lică, aura bunătăţii şi blândeţii ei fără egal era
lesne de desluşit. În permanenţă îi era frică de
ceva, iar modul constant de exteriorizare erau la-
crimile, fie că era vorba de bucurie, amărăciune,
de lucruri mari sau mărunte. Făceam cu toţii haz
de această trăsătură, dar îi admiram memoria cu
totul ieşită din comun, care ne scotea de fiecare
dată din impas şi, mai ales, îi preţuiam dragostea
pentru adevăr, aşa cum era el şi cum ni-l desco-
perea. 

Viorica Vasiliu (născută Dandu, bacăuancă la
origine, mijlocia între celelalte fete ale familiei,
Lăcrămioara şi Margareta) a fost un dascăl dăruit,
de valoare, ce avea cunoştinţe ulu itoare, care a
făcut cinste învăţământului nemţean, ataşată dar
şi preţuită de elevii ei, la şcoală sau când era soli-
citată să-i ajute să treacă un hop. A fost o foarte
bună colegă, fără ifose de persoană fără greşeală,
revendicativă ori plină de orgolii nejustificate.

A fost o familistă de vocaţie, de care nu s-a
dezminţit. Şi-a găsit împlinirea în viaţa de familie,
prin cele două fiice pe care le-a crescut şi le-a edu-
cat în spiritul datoriei către societate şi semeni,
fiecare cu rosturile ei. Dar cea mai fără egal şi bi-

necuvântată comuniune a fost cea cu nepotul Ti-
beriu, astăzi adolescent în toată firea. 

Prietenia Vioricăi şi a soţului ei, Nuţu, a fost
un privilegiu de care ne-am bucurat. Fie care prie-
tenie are trăsăturile, manifestările ei. Pentru noi,

avea o notă aparte, de uni-
cat. În apartamentul lor
primitor dar neîncăpător
pentru mulţimea celor
care le treceau pragul, la
fiecare aniversare, sărbă-
toare ori alt prilej de bine-
venită întâlnire, uşa ne era
deschisă, fără excepţie, de
trei ori: odată cu membrii

de familie, alta cu colegii şi a treia cu prietenii. 
În ultima vreme, mai ales după ce am rămas

singur, nu ne despărţeam niciodată fără ca unul
din ei să spună: „treci pe la noi!”. Nu aveam ne-
voie de o invitaţie specială, dar mărturisesc că o
singură dată când s-a întâmplat să lipsească, am
fost tulburat şi mi-am pus întrebări: „oare ce se
petrece? I-am supărat cu ceva?”.

Sfârşitul Vioricăi Vasiliu a venit neaşteptat şi,
mai ales, brutal. Singura mângâiere pe care o poţi
afla în asemenea nefericită împrejurare este con-
ştiinţa faptului că nu s-a chinuit prea mult, în
umbra morţii. Îi era frică de orice stare de chin.

Din păcate, Viorica nu mai este cu noi, ne lip-
seşte de bucuria de a mai fi împreună.

Lasă în urmă amintirea unei vieţi trăite în
demnitate, dragoste şi respect pentru familie şi so-
cietate, pentru valorile umane.

Să-i fie ţărâna uşoară! 
Virgil RĂZEŞU

In memoriam: Prof. VIORICA VASILIU
Î
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O prezentare
actualizată a Canoanelor

Bisericii Ortodoxe
ânărul asistent universitar de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Răzvan
Tudor Perşa, ne-a oferit spre finele anului
2017 o traducere, în 3 volume, a lucrării „Ca-
noanele Bisericii Ortodoxe” apărută, în edi-
ţie bilingvă (greacă şi română), la
Editura Basilica a Patriarhiei Române. 

Doctor în Drept Canonic, la Universita-
tea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu teza „Natura ca-
noanelor şi principiile de interpretare a lor în
dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX”, sub
coordonarea profesorului Constantin Rus, Răzvan
Perşa este absolvent al Facultăţilor de Teologie Or-
todoxă din Cluj şi Litere din Cluj, secţia Filologie
Clasică.

Cele trei volume (I. Canoanele Apostolice şi
Canoanele Sinoadelor Ecumenice; II. Canoanele
Sinoadelor Locale; III. Canoanele Sfinţilor Părinţi,
Canoanele întregitoare şi Prescripţii canonice),
redau canoanele în limba română actuală, păstrând
totuşi o formă apropiată de originalul grecesc. În-
suşi autorul mărturiseşte în introducerea lucrării că
„traducerea încearcă să adapteze textul canonic la
standardele lingvistice, culturale şi teologice ale
timpului nostru”. Astfel, la fiecare grupă de ca-
noane, autorul face o introducere în care prezintă
contextul istoric, doctrinar şi canonic al apariţiei
acestora, apoi a actualizat bibliografia şi a supli-
mentat-o în vederea interpretării canoanelor şi a ob-
servării concordanţei dintre ele. În calitate de
lingvist şi filolog, autorul a făcut recurs nu doar la
limba originală a canoanelor, ci şi la diverse lucrări
de lingvistică, din limbile germană, engleză şi fran-
ceză, ceea ce face mult mai accesibilă lectura. 

Prezentată într-o formă grafică deosebită, lu-
crarea reprezintă rezultatul muncii de aproximativ
şase ani pentru acest proiect cu multe descinderi la
biblioteci şi arhive importante din Europa. 

Impunătoare prin ţinuta ştiinţifică, traducerea
lui Răzvan Perşa constituie un instrument util nu
doar pentru specialiştii în Drept Canonic sau cle-
rici, ci chiar şi pentru laicii interesaţi de canoanele
Bisericii, în special de Canoanele Apostolice şi Ca-
noanele celor şapte Sinoade Ecumenice. Chiar şi o
simplă lectură a acestor canoane oferă numeroase
răspunsuri la întrebările de ordin canonic şi moral
cu care ne confruntăm. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA
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Ion Creangă şi urmaşii săi nemţeni
ineva din afară ar putea să aibă o imagine
falsă despre preţuirea lui Ion Creangă de
către urmaşii săi din judeţul Neamţ. Intenţiile
de a-l sărbători pe Creangă la dimensiunea
literară ce o are, prin acordarea unui premiu
substanţial unuia din prozatorii contempo-
rani, se înscrie în acest perimetru al fiinţării
Consiliului Judeţean şi al unor instituţii de

cultură locale plus Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia, spre a-i oferi o alură naţională momentului.

Acest eveniment, după o lungă gestaţie, a îm-
plinit anul acesta abia un an (Sau doi, după cum
vreţi să calculaţi). Ne aflăm, deci, în faza copilăriei
lui, dar cei care-l organizează sunt la vârstele ma-
turităţii şi senectuţii. Aşa că...

Care sunt componentele acestei manifestări?
Un simpozion Ion Creangă, o întâlnire secretă, pre-
supun, a unei comisii de stabilire, prin vot secret, a
fericitului premiat (5000 Euro), o întâlnire festivă,
o recepţie unde se... şi se povestesc evenimente in-
teresante, şi în final, scuzaţi nu în final, deschiderea
plicului, cu emoţiile de rigoare, şi anunţarea pre-
miatului. Aceasta se face la Casa lui Creangă. Fru-
mos, aplauze, un copil îmbrăcat naţional şi cu o
traistă la şold, zice ceva din poveştile lui Nică.
Apoi, finalul, asistenţa este invitată la un restaurant,
se mănâncă o friptură, se bea un vin bun, se discută
despre Iohannis, Elena Udrea,Victor Ponta, Simona
Halep, Gigi Becali... Pe urmă, acasă: la Piatra-
Neamţ, Bacău, Iaşi, Bucureşti.

Anul trecut am participat la eveniment, desi -
gur la fazele permise, şi l-am aplaudat pe premiat,
Dumitru Radu Popescu. Când am ajuns acasă, la
întoarcere, am mai citit o dată:

…Un rol deosebit în impunerea dorinţei noas-
tre de pace, ca o condiţie fundamentală, firească a
vieţii, a creaţiei, i-a revenit tovarăşei Elena Ceau-
şescu, eminent om de ştiinţă şi personalitate poli-
tică de prestigiu, care a iniţiat şi a impus pe toate
meridianele ideea reunirii oamenilor de ştiinţă şi
cultură sub emblema generoasă: „Oamenii de şti-
inţă şi pacea” Tovarăşa Elena Ceauşescu, prin im-
plicarea cu energie în bunul mers al societăţii
noastre, prin vasta activitate desfăşurată în ştiinţă,
în învăţământ, cultură, întruchipează savantul şi
omul politic pus în slujba poporului său. Activita-
tea prodigioasă a domniei sale, spiritul viu, atent,
fremătător, se manifestă în toate domeniile, cuprin-
zând firesc şi pe cel al solidarităţi şi impunere a fe-
meii pe planurile cele cutezătoare ale vieţii şi
societăţii româneşti moderne. (Dumitru Radu Po-
pescu, O fermă angajare din volumul Românească
urare, pp 5. Omagiu tovarăşei Elena Ceauşescu,
Editura Eminescu 1986).

Anul acesta am participat numai la Simpo-
zion. La même Marie avec un autre chapeau. Şi to-

tuşi... Unii anunţaţi pe afiş ne-au onorat cu lipsa.
Au fost prezenţi din nou academicieni; a lipsit „Şe-
riful” scriitorilor, Nicolae Manolescu. Anul trecut
s-a promis că decernarea premiului se va face în
prima zi de primăvară, 1 martie, când în anul 1837,
Dumnezeu sau natura, cum credeţi, a oferit româ-
nilor cel mai frumos mărţişor. Nu s-a întâmplat aşa.
A fost frig şi epigonilor le-a fost frică să nu îngheţe.

Simpozionul a avut loc în sala mare a Consi-
liului Judeţean, modernizată, elegantă, dar pe care
o păstrez în memorie ca pe o amintire amară, când
la tribună stătea Maria Gheorghe şi în sală o droaie
de activişti şi inspectori de la învăţământ şi ne ur-
măreau să nu vorbim şi să ne notăm cuvintele lor
înţelepte. Dacă ar putea vorbi, multe ar spune
această sală.

Acum am fost invitaţi să mergem de pe hol în
sală. Am intrat mai târziu şi am crezut că nu-mi voi
găsi loc. Da de unde. Erau doar câţiva participanţi.
Curios cum sunt, i-am numărat. I-am inclus pe cei
câţiva operatori de la televiziuni, pe oaspeţii de la
tribună şi pe cei din rândul întâi. Dacă n-oi fi greşit
numărătoarea, unul în plus sau în minus, eram 41
(patruzeci şi unul, cu tot cu mine). Raportul dintre
localnici, câţiva scriitori, poate nişte profesori ieşiţi
la pensie, şi oaspeţi, doi academicieni, nişte profe-
sori universitari, nişte membri ai Uniunii scriitori-
lor din Iaşi şi Bucureşti, era cam juma-juma. Fără
comentarii. 

S-au ţinut nişte discursuri, ni s-a citi Păsărica
în timpul iernii. Vezi, Doamne, Ion Creangă este şi
poet iar noi nu ştiam poezia amintită. Unul a zis că
opera lui Ion Creangă este intraductibilă, dar alături
de mine o doamnă avea pe braţe un volum de-al
humuleşteanului scris în limba lui Pele. S-a vorbit
despre multe dar puţine despre Ion Creangă. În
fond, nici nu mai ai ce spune despre cugetătorul din
Humuleşti, ci doar să inventezi, cum a făcut un pro-
fesor nemţean, că lupul din Capra cu trei iezi este
chiaburul rău şi alte minunăţii scrise prin anii cin-
cizeci.

Să asist şi să fac o poză de la decernarea pre-
miului la Tg. Neamţ n-am fost. Motivul nu vi-l
spun. Am aflat a doua zi că cei 5000 de Euro i-a
primit autorul Animalelor bolnave, adică roman-
cierul Nicolae Breban. Eram sigur că aşa se va
întâmpla. Anul trecut s-a bucurat că premiul a
fost primit de Dumitru Radu Popescu, anul acesta
s-a bucurat D. R. P. că premiul a fost primit de
N. B.

Mă scuzaţi că nu v-am spus la ce restaurant a
avut loc agapa şi ce s-a servit la masă. M-a intere-
sat, dar n-am putut afla.

Gică Contra
Pentru conformitate, Emil BUCUREŞTEANU
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NOTE DE TRECERE

Defilarea slugărniciei
xistă meserii – cum este şi aceea de profe-
sor – care presupun obligatoriu o conduită
demnă, pentru că orice abatere etic-deon-
tologică se răsfrânge negativ asupra modu-
lui de raportare la valori al celor tineri şi al
unei întregi naţiuni. 

Fără minimă demnitate, un dascăl iese
din rol, pentru că supuşenia şi obedienţa

contrazic însăşi esenţa acestei profesiuni de vo-
caţie şi compromit scopurile şi idealurile educa-
ţiei. 

De exemplu, profesorii, învăţătoarele, edu-
catoarele şi inspectorii care au pus acum câteva
săptămâni copiii la Piteşti să defileze în faţa unei
persoane oarecare ajunsă prin concurs de împre-
jurări prim-ministru au comis un gest ruşinos prin
care au încălcat şi legile specifice (în care se
spune că elevii nu trebuie implicaţi în activităţi
politice) şi pe cele nescrise care ţin de demnitate,
onoare şi autonomie profesională.

Ce fel de model oferi tu ca profesor unor
copii dacă – fără să fie dictatură, în democraţie,
chiar aşa cum e – ai iniţiative de slugărnicie în
faţa mai-marilor zilei, în marea lor majoritate fără
standardul cultural cerut de poziţiile în care s-au
trezit? 

Din păcate pentru toţi, cu astfel de profesori
nu poţi ajunge prea departe ca naţie. Cu atât mai
mult cu cât, în paralel, o ocupaţie care ar da o
şansă emancipării de sub frica de autorităţi, citi-
tul, nu are trecere aproape deloc, nu numai în
şcoală, unde ar trebui promovată în primul rând,
dar în întreaga societate, unde se vorbeşte public
atât de puţin despre carte. Este o tristeţe să con-
staţi lipsa proiectelor adevărate pe aceste teme
(care ar mai încetini trendul oportunismului şi
slugărniciei) la toate instituţiile şi organizaţiile
care au legătură cu domeniul culturii şi al educa-
ţiei (inclusiv în mass-media) şi lipsa de interes a
oamenilor pentru literatură în general şi pentru li-
teratura română în special. Statisticile ne plasează
mult în urma altor naţiuni la capitolul lectură şi
cumpărare de carte, iar dacă nu se schimbă ceva
esenţial nici în acest sens ne expunem unui risc
mai grav decât ne imaginăm în privinţa viitorului
nostru ca popor.

Care ar fi soluţia? Ar fi una individuală mai
întâi. Trebuie doar să munceşti cu pasiune, să nu
iei seama la rumoarea demoralizatoare din jur, să
primeşti încurajările fără să-ţi faci moară în cap
şi să trăieşti în acord cu trăirile şi sentimentele
tale, în acord cu menirea vocaţiei de dascăl, fără
frică. Acesta este preţul plătit pentru minima
demnitate. Fără vorbe mari, pasiunea, dăruirea şi
credinţa contează cel mai mult. Apoi, ar mai fi o
soluţie care ţine de implicare. Încerci să spui ce
nu este în regulă, să corectezi atitudinile şi com-
portamentele greşite şi chiar să iniţiezi şi să susţii
proiecte care pornesc de la astfel de probleme sau
care ar putea opri deteriorarea şi mai mare a lu-
crurilor în această poveste. 

Prof. psih. Vasile BAGHIU

E

ntre 1947 şi 1989 ignoranţa era fructul po-
liticii PCR. După 1989, ea a devenit fructul
întregii societăţi româneşti. Puţini mai cu-
nosc numele adevăratelor valori naţionale,
aproape toţi cunosc numele, fără conţinut,
ale unor nulităţi sau lichele ajunse în dife-
rite funcţii, printr-un singur „merit”: tupeul.

Doamna Doina Cornea a fost cea mai
curajoasă şi demnă româncă, greco-catolică, din se-
colul XX. Alături de Vasile Paraschiv, Paul Goma
şi Marii Exilaţi, Doina Cornea a încarnat adevărata
Românie timp de un deceniu (1980-1990). Dispa-
riţia ei, anunţată cu necuviincioasă discreţie de
mass-media, echivalează cu dispariţia altei mari
personalităţi greco-catolice, Corneliu Coposu. Ro-
mânia europeană se construieşte pe soclul acestor
eroi din anii dictaturii comuniste. În deceniul opt al
secolului trecut, când românii deveniseră simple ru-
megătoare, Doina Cornea a lansat nu mai puţin de
31 de texte aprige împotriva sistemului şi căpeteniei
sale, texte difuzate de postul de radio Europa Li-
beră. Prin acelaşi post de radio, aceeaşi fiinţă fra-
gilă, dar tenace, i-a adresat o Scrisoare deschisă
Papei Ioan Paul al II-lea, cerând intervenţia Sfân-
tului Părinte pentru legalizarea Bisericii greco-ca-
tolice, interzisă samavolnic în 1948. Curajul,
demnitatea se plătesc într-un regim terorist. În 1983
doamna Doina Cornea a fost dată afară din Univer-
sitatea clujeană, a fost hăituită, spionată şi bătută de
golănimea securistă, la ordinele unui anume „colo-
nel” Al. Pereş. Doamna Doina Cornea a intrat de
peste trei decenii în Istoria adevăratei Românii, ală-
turi de martirii greco-catolici Iuliu Hossu, Iuliu
Maniu, Corneliu Coposu etc.

În primăvara anului 1990, plimbându-mă, cu
doi prieteni, prin cartierul din Cluj-Napoca unde
locuia, am zărit-o udându-şi straturile de flori. Am
salutat şi am întrebat-o dacă o putem vizita. Cu o

simplitate dezar-
mantă şi-a scos
mânuşile de „gră-
dinar” şi ne-a pof-
tit în casă. Unul
din prieteni era jur-
nalist francez… de
stânga. Ne-am în-
tins la vorbă până
spre miezul nopţii.
După un ceas, ami-
cul francez deve-

nise „de centru”, iar la despărţire, se declara
„creştin de dreapta”, el, „ateul convins”, admirator
fanatic al lui Léon Blum. Pe lângă această conver-
tire cvasispontană (care sper să conteze la procesul
de beatificare), doamna Cornea a mai produs un
miracol. De data aceasta cu mine. Faţă în faţă cu
făptura ei firavă, aproape imponderabilă, am înţe-
les, pentru prima dată sensul cuvintelor lui Isus:
„Aveţi credinţă în Dumnezeu. Amin vă zic, cine
ar spune acestui munte: Ridică-te şi aruncă-te în
mare!, şi nu ar şovăi în inima lui, ci ar crede că
ceea ce spune se împlineşte, i se va da.” Doina
Cornea s-a suit la cer, după ce a mutat munţii pe
pământ.

Cristian BĂDILIŢĂ – istoric al creştinismului
timpuriu, poet, eseist

4 mai 2018

omplexul Muzeal Judeţean Neamţ prezintă
expoziţia temporară „Însemne ale regalităţii
române şi Marea Unire”, expoziţie înscrisă
în calendarul manifestărilor dedicate
aniversării Centenarului Marii Uniri.
Vernisajul a avut loc joi, 10 mai, la sediul
Muzeului de Artă Piatra-Neamţ, în prezenţa
directorului general al Muzeului Naţional

Peleş, dr. Narcis Dorin Ion, a directorului adjunct al
Muzeului Naţional de Istorie a României, dr. Cornel
Constantin Ilie şi a directorului de patrimoniu al
Muzeului Naţional Peleş, dr. Mircea Hortopan.

În cadrul expoziției, deschisă în perioada 10
mai - 10 iunie a.c., de marţi până duminică, între
orele 10:00-18:00, pot fi admirate  coroana regilor
României, „coroana României Mari” şi mantiile
încoronării din 15 octombrie 1922, creaţii de
excepţie ale tezaurului patrimoniului cultural
naţional, aflate în colecţiile Muzeului Naţional de
Istorie a României şi Muzeului Naţional Peleş.
Ceremonialul din toamna anului 1922 a reprezentat
„apoteoza Unirii cele Mari şi a întregirii Neamului”,
motiv pentru care Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ, cu sprijinul Consiliului Judeţen Neamţ, a
iniţiat acest proiect expoziţional în anul celebrării
Centenarului României Mari.

Însemnele regalităţii române simbolizează ob-
ţinerea independenţei şi a unităţii naţionale. Cel mai
important dintre acestea este coroana, realizată din

oţelul unui tun capturat la Plevna în războiul de in-
dependenţă. Confecţionată de Arsenalul Armatei,
coroana a fost purtată pentru prima dată de Carol I
cu prilejul încoronării ca rege şi a proclamării rega-
tului României, în ziua de 10/22 mai 1881. În anul
1881, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a
instituit o comisie, în componenţa căreia se regăseau
Theodor Aman, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Alexan-
dru Odobescu şi Grigore Tocilescu. Misiunea prin-
cipală a comisiei a fost aceea de a stabili forma pe
care urma să o primească coroana regală. Ulterior,
Theodor Aman a fost însărcinat cu desenarea coroa-
nei primului suveran al României, schiţa în tuş
aflându-se astăzi în patrimoniul muzeului din Bu-
cureşti care-i poartă numele.

Concepute de Costin Petrescu, un artist consa-
crat al vremii, cunoscut ca un virtuoz al frescei,
mantiile regale respectă modelul european de cere-
monial, dar şi elementele cheie ale identităţii naţio-
nale. Sfinţite în catedrala de la Alba Iulia înainte de
ceremonia încoronării, mantiile conţin simboluri
prin care suveranii se identifică cu heraldica naţio-
nală. Mantia regelui Ferdinand are şapte asemenea
scuturi, cel al Munteniei, Moldovei, Dobrogei, Ol-
teniei, Transilvaniei şi cel al familiei sale, blazonul
de Hohenzollern. Acestea se regăsesc şi pe mantia
reginei Maria, alături de însemnul heraldic al fami-
liei de Edinburgh şi cifra suveranei, surmontată de
coroana regală. (Comunicat de presă)
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Însemne ale regalităţii române şi Marea Unire
C

A murit Doina Cornea, un simbol
al demnităţii noastre naţionale


