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PIATRA‐NEAMŢ –
BRUXELLES

şi retur
a începutul lunii iulie, am avut o
şansă ce poate se va demonstra a fi
unică de a face parte dintr-o delegaţie
de tineri sindicalişti români, în vizită
la Bruxelles pentru trei zile. Concret,
am reprezentat Confederaţia noastră
(CSDR) şi, implicit, şi federaţia, în

cadrul unui seminar de informare. Semina-
rul s-a intitulat Young trade unionists from
Romania şi a fost organizat de CESE, Co-
mitetul economic şi social european. Crite-
riile de selecţie au fost vârsta (până în 35 de
ani, inclusiv) şi cunoaşterea limbii engleze.
Perioada de preşedinţie românească a Con-
siliului Uniunii Europene a avut plănuită şi
această activitate, chiar dacă după încheie-
rea mandatului. 
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Noi cinstim ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI
• Premiile Revistei Apostolul, ediția a IV‐a

ste un lucru binecunoscut că, de-a lungul
anilor, pentru munca sa, învăţătorului i-au
fost recunoscute, măcar declarativ, meri-
tele. Fiind supranumit în timp dascăl, apos-
tol, învăţător sau profesor, omului de la
catedră i s-a dedicat o zi în care inimile
noastre se îndreaptă cu recunoştinţă către
cel care a vegheat la urcuşul nostru către

starea de om, de trestie gânditoare. Misiunea sa l-a
aşezat alături de Mântuitor – Lăsaţi copiii să vină
la mine! – munca sa l-a aşezat alături de apostoli
prin sacrificiul dăruirii, iar învăţătura sa l-a aşezat
în rândul marilor întemeietori ai omenirii – înte-
meietor de suflete, de caractere (Nu de minţi
ducem lipsă, ci de caractere. Carol I).

Învăţătorul este purtătorul luminii şi al drep-
tăţii, aducător de pace şi mângâiere, e Sămănăto-
rul care trudeşte să risipească întunericul şi
dihonia dintre noi. Toate acestea l-au îndreptăţit
pe dascăl să i se dedice o zi pe an – „Ziua Învăţă-
torului”.

Ziua aleasă n-a fost deloc întâmplătoare, ba
mai mult, această zi arată curăţenia şi sfinţenia
muncii sale: 30 iunie (1927), zi în care întreaga
creştinătate din România prăznuieşte „Soborul
Sfinţilor 12 Apostoli” (ortodocşii) şi „Adunarea
celor 12 Sfinţi Apostoli” (greco-catolicii). Alege-

rea acestei zile a fost realizată, prin consens, în
congres, de către Asociaţia Generală a Învăţăto-
rilor din România.

În urmă cu 12 ani însă, taman în anul când se
împlineau 80 de ani de la „naşterea” Zilei Învăţă-
torului, Parlamentul României a şters această zi
din calendar, cu acte în regulă (Legea nr. 289 din
29.10.2007). Dar tot de atunci, Asociaţia Învăţă-
torilor împreună cu Sindicatul din Învăţământ
Neamţ se înverşunează să păstreze tradiţia şi să
sărbătorească această zi a Şcolii. Mai mult, de câţiva
ani buni cei doi parteneri au propus o nouă mo-
dalitate de a omagia dăruirea omului de la catedră
prin instituirea PREMIILOR REVISTEI APOS-
TOLUL. 

Anul acesta premiile au ajuns la a IV-a ediţie
şi au fost acordate pe 28 iunie, în sala Theodor
Macarie a Liceului „Victor Brauner”. În prezenţa
unui public relativ numeros, şi în absenţa totală a
autorităţilor invitate (primărie, prefectură, inspec-
torat şcolar), a fost intonat Imnul Învăţătorilor iar
profesorul Liviu Rusu, preşedintele Asociaţiei În-
văţătorilor din Judeţul Neamţ, a vorbit despre
semnificaţia acestei sărbători:

E
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Expoziţie de pictură Carmen Cărbunariu
n perioada 1-15 iulie 2019, Biblioteca
Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a
găzduit o expoziţie de pictură semnată
de Carmen Cărbunariu. Vernisajul a
avut loc pe 2 iulie, în prezenţa preşedin-
telui UAP Neamţ – Ştefan Potop, iar
prezentarea a fost făcută de criticul de
artă Lucian Strochi.

Carmen Cărbunariu s-a născut în Piatra-
Neamţ, în anul 1958. Primii paşi în pictură i-
au fost îndrumaţi de sculptorul Pompiliu
Clement. Ulterior, a urmat Şcoala Generală de
Muzică şi Arte Plastice din oraşul natal, dar
finalizează studiile Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul 1980.

În 1999 emigrează în Italia, unde continuă să picteze, câştigă nume-
roase premii şi aprecieri şi, după licenţa susţinută la „Accademia di Belle

Arti” din Carrara, urmează un Master în „Arte Visuale – Pittura”, pe care îl
finalizează în 2015, scriind şi un manual practic de pictură, intitulat „Piccolo
Trattato di Pittura al olio”.

În decursul anilor, artista a creat peste 200 de lucrări de pictură în ulei,
acuarelă, grafică, litografie şi desen. Apare în numeroase cataloage, jurnale
şi reviste de artă din Italia şi Norvegia. În anul 2017 se întoarce acasă, la
Piatra-Neamţ, după o absenţă de peste 18 ani, cu bucuria şi speranţa că în
sfârşit se va putea dedica fără rezerve picturii şi desenului.

Poftiţi în „Oraşul artiştilor”!
Şi anul acesta, Galeria de Artă „Lascăr Vorel” a găzduit expoziţia „Ora-

şul artiştilor”, dedicată Zilelor Municipiului Piatra-Neamţ. Cele 45 de lu-
crări aparţin artiştilor plastici Ştefan Diaconu, Ciprian Istrate, Dumitru D.
Bostan, Florin Mircea Zaharescu, Oana Gavriliu, Mircea Răsvan Ciacâru,
Camelia Rusu, Cristian Bistriceanu, Laurenţiu Dimişcă, Petru Diaconu, Lu-
cian Tudorache, Radu Cristian Macavei, Mihai Agape, Gigel Bârliba, Mir-
cea Titus Romanescu, Bogdan Enache, Grigore Agache, Ştefan Potop,
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Drepturi băneşti ciuntite de interpretări eronate ale hotărârilor judecătoreşti
• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,

preşedintele sindicatului
din învăţământ Neamţ
Se pare că traversăm o perioadă de acal-
mie. Adevărat?

– Aparent. Spun asta pentru că în ul-
tima vreme activitatea sindicală a fost
destul de zbuciumată, din cauza mai mul-
tor întâmplări nedorite. Aş dori să aduc în
atenţia colegilor noştri câteva dintre aces-
tea, probleme pe care, cu siguranţă, şi

dumnealor le cunosc, pentru că se referă la nişte
drepturi salariale.

– Care este cea mai stringentă dintre pro-
bleme?

– În primul rând trebuie să vorbesc despre
dobânzile legale care au fost obţinute în urma
acţiunilor noastre în instanţă, pentru drepturile
salariale neacordate la timp. Ne-am bucurat că
în sfârşit s-au primit banii pentru aceste dobânzi
numai că dezamăgirea este că nu s-au interpre-
tat corect hotărârile judecătoreşti, în sensul că
dobânzile care trebuiau plătite trebuiau să fie
cele remuneratorii, plus cele penalizatoare, sau
măcar dobânzile penalizatoare. Din păcate,
doar unele şcoli au plătit dobânzi penalizatoare.
Trebuie explicat că sunt două tipuri de dobânzi:
remuneratorii şi penalizatoare. Corect, după pă-
rerea noastră, este să se plătească ambele. Am
dorit să avem un punct de vedere unitar în tot
judeţul, însă, în Comisia Paritară nu am căzut
de acord. Cei de la Minister au susţinut că tre-
buie date numai cele remuneratorii, iar Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Neamţ a preluat acest
punct de vedere şi l-a transmis în şcoli. Noi,
Sindicatul, am avut o poziţie tranşantă şi am co-
municat unităţilor de învăţământ o adresă prin
care am justificat, cu argumente legale, că do-
bânda care trebuie acordată este cel puţin cea
penalizatoare. Drept urmare, doar unele consilii
de administraţie şi-au asumat răspunderea şi au
hotărât să plătească dobânzile penalizatoare.
Unităţile şcolare, având personalitate juridică,
au competenţa, prin consiliile de administraţie,
să decidă ce dobânzi acordă. Astfel, în unele
consilii de administraţie s-a înţeles că este co-
rect punctul nostru de vedere şi s-au dat aceste
dobânzi penalizatoare, interpretând corect ho-
tărârile judecătoreşti. În altele, bănuiesc că nici

nu au fost citite hotărârile judecătoreşti şi s-a
mers pe ceea ce a spus Inspectoratul Şcolar. Su-
mele acordate au fost cerute de şcoli, Inspecto-
ratul a centralizat situaţia şi a cerut banii de la
Minister. Sigur că acele şcoli care au cerut
numai dobânzile remuneratorii, doar atât au pri-
mit, în vreme ce şcolile a căror conducere a în-
ţeles că trebuie să se acorde dobânzi
pena lizatoare, au primit sumele respective. 

– Cum poate acţiona sindicatul pentru a
veni în sprijinul salariaţilor care se simt discri-
minaţi?

– În momentul de faţă, noi suntem în faza
în care demarăm noi acţiuni în instanţă, pentru
că dorim ca dobânda legală care se plăteşte pen-
tru drepturile salariale neacordate la timp să se
facă la fel în toate unităţile şcolare. Din păcate,
aceste demersuri presupun timp şi cheltuială su-
plimentară.

– Ce lucruri bune aţi mai putea semnala la
capitolul realizărilor sindicale?

– Un lucru care ne bucură este acela că s-au
acordat voucherele de vacanţă. Acestea au
ajuns deja la colegii noştri. Fiind al doilea an
când se acordă aceste vouchere, unităţile şco-
lare s-au organizat corespunzător, le-au coman-
dat la timp la unităţile emitente şi nu au fost
probleme cu acordarea lor. Aş dori însă să le
atrag atenţia colegilor noştri că aceste vouchere
trebuie să fie utilizate în termenul de un an.
Acestea au fost eliberate în iunie 2019, deci au
valabilitate până în iunie 2020. Subliniez faptul
că voucherele de vacanţă trebuie valorificate în
acest interval, pentru că în anul acesta am avut
şi situaţii în care oamenii, nepreocupându-se
din timp să le folosească, au rămas cu ele.

– Sunt cazuri izolate sau aveţi semnale că
mare parte din beneficiari nu au reuşit să utili-
zeze voucherele în termenul de valabilitate? 

– Din păcate, procentajul este destul de ri-
dicat. La nivel de ţară avem rămase nevalorifi-
cate cam 25% din totalul voucherelor. Sperăm
ca anul acesta să nu mai avem situaţii de felul
acesta. Trebuie spus că numai noi ştim, la nivel
de sindicat, cât ne-am zbătut pentru a le obţine,
iar reproşurile din partea celor care ni le-au
aprobat în cele din urmă nu au întârziat acum
să apară. 

– Schimbând registrul informaţiilor, spu-
neţi-ne în ce stadiu se află procedura de acor-
dare a gradaţiilor de merit?

– Concursul pentru acordarea gradaţiilor de

merit este în faza contestaţiilor. Faţă de anii tre-
cuţi, pot spune că anul 2019 este unul atipic.
Foarte puţini înscrişi, dar şi număr de gradaţii
redus faţă de anii trecuţi. Fiind încheiere de
ciclu, după cinci ani de zile, la unele discipline
nici nu au fost gradaţii de merit, fiind luate mai
multe în anii trecuţi. Surpriza a fost că foarte
puţini colegi s-au înscris la acest concurs. La
personal didactic, toţi cei care s-au înscris au şi
obţinut gradaţie de merit; ba mai mult, am
rămas cu un număr de 29 de gradaţii de merit
neacordate, din cauză că nu au fost solicitări.
Asta în ciuda eforturilor noastre, depuse în Co-
misia Paritară, pentru redistribuirea, de la dis-
ciplinele unde nu au fost candidaţi, spre
disciplinele cu candidaţi ce întruneau minim 70
de puncte. Dar nu am reuşit să redistribuim
decât patru pentru personalul didactic şi două
pentru personalul didactic auxiliar. Astfel, la di-
dactic au rămas 29 de gradaţii neacordate, iar
banii aferenţi acestor gradaţii se întorc la buge-
tul de stat, fără ca sumele să se poată reporta
pentru anul viitor. Din totalul celor 131 de gra-
daţii de merit acordate, 105 au fost pentru per-
sonalul didactic, iar 26 – pentru personalul
didactic auxiliar. 

– De ce s-au speriat cadrele didactice şi nu
s-au mai înscris pentru obţinerea acestor gra-
daţii? S-au schimbat criteriile de acordare?

– Da. Şi punctajul pentru a obţine gradaţia
de merit s-a modificat, de la 65 de puncte cât a
fost anul trecut, la 70 anul acesta. Dar e greu de
explicat şi nu vreau să cred că nu avem colegi
care să aibă activităţi, astfel încât să poată
strânge cele 70 de puncte care să le permită in-
trarea în competiţie. S-ar putea ca anul acesta
să fie profesori care nu au o activitate atât de
intensă, dar poate că anul viitor vor fi mai mulţi
pe un loc. 

– Ce gânduri le transmiteţi colegilor în
această perioadă, de binemeritată relaxare?

– Le doresc tuturor colegilor mei o vacanţă
cât mai liniştită, o vacanţă frumoasă. Să încer-
căm să ne refacem forţele, pentru că, bănuiesc
eu, ne va aştepta un an şcolar nu foarte uşor. De
fapt, când a fost uşor în ultimii ani?! Avem ne-
voie de această refacere a forţelor, pentru a
putea face faţă acestor schimbări atât de dese şi
intempestive. Să ne revedem sănătoşi la primul
sunet de clopoţel!

A consemnat Mircea ZAHARIA

–
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umitru Bezem, Lucian Gogu Craiu, Arcadie Răileanu, George Romila
şi Gheorghe Vadana.

„Acesta este un proiect iniţiat în 2007 de către Dumitru Bostan.
Iată, l-am continuat, în fiecare an, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului
Local Piatra-Neamţ”, a declarat prof. Ştefan Potop, preşedintele Uni-
unii Artiştilor Plastici, Filiala Neamţ.

„Oraşul Piatra-Neamţ are o tradiţie picturală deosebită. Ca nou-
tate, în acest an, predomină grafica şi este o grafică de foarte bună

calitate. Acest fapt ne occidentalizează”, a afirmat prof. dr. Lucian Strochi,
critic de artă.

Expoziţia a fost deschisă până la sfârşitul lunii iunie.

Constantin Filimon – un maestru al penelului
La sfârşitul lunii iunie, la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ

a putut fi vizionată expoziţia Constantin Filimon, cu 25 de lucrări provenind
din colecţia Elena şi Vasile Pleşca. Pictorul pietrean, de la a cărui trecere în
eternitate se împlinesc 6 ani (9 august), a fost unul dintre cei mai reprezen-

tativi ai generaţiei sale. Expo-
ziţia însumează peisaje, com-
poziţii, nuduri, naturi statice.

Existenţa lui Constantin
Filimon a însemnat creaţie,
după cum a subliniat şi Mihael
Balint, redactor al Bibliotecii
Judeţene. „Constantin Filimon
a pictat foarte mult. Din această
muncă rezulta şi rapiditatea cu care executa lucrările. Îi plăcea să fie văzut
când lucrează, să facă spectacol, ştiind că stilul său nu va putea fi «furat»,
căci avea o vorbă: «Meseria vreme cere, nu se învaţă la vedere!». Tablourile
lui sunt pline de muzicalitate chiar şi atunci când nu reprezintă saxofoane,
chitarişti sau compoziţii cu note muzicale şi vreau să aduc o mărturie în
acest sens. Cândva, regretatul doctor Victor Kirileanu i-a comandat o pădure
de mesteceni. Filimon s-a apucat de lucrat pe două pânze mari, din care a
făcut un diptic cu linii simple, paralele şi intersectate, care însemnau, după

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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redem că sunt necesare câteva precizări, la
început, privitoare la această instituţie pe
care am vizitat-o şi despre care se ştiu pu-
ţine lucruri, din păcate. Comitetul econo-
mic şi social european (CESE) este un
organism consultativ al Uniunii Europene,
care a organizat această întâlnire în scop de

informare, pentru ca tinerii din diverse confede-
raţii sindicale din ţară să afle ceea ce se hotărăşte
şi se dezbate la Bruxelles, în ceea ce priveşte ac-
tivitatea sindicală. CESE este format din 350 de
reprezentanţi, din toate ţările membre ale Uniunii
Europene şi este organizat în trei grupuri de lucru:
grupul „Angajatori” (grupul I), grupul „Lucră-
tori” (grupul II) şi grupul „Diversitate Europa”
(grupul III). Membrii provin din toate mediile so-
ciale şi profesionale şi sunt oameni cu vastă ex-
perienţă în domeniul pe care îl reprezintă.
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Euro-
pene şi Comisia au obligaţia legală de a consulta
CESE la adoptarea legislaţiei într-o gamă largă
de domenii. CESE analizează propunerile şi ela-
borează avize pe baza consensului dintre membrii
săi. De asemenea, CESE adoptă avize din proprie
iniţiativă pe teme considerate importante pentru
interesele cetăţenilor UE. Este unul dintre cele
mai vechi organisme ale Uniunii şi este unic toc-
mai prin faptul că trebuie să reflecte dorinţele tu-
turor categoriilor sociale care au reprezentanţi
aici. Membrii din cele trei grupuri de lucru tre-
buie să negocieze şi să ajungă la un consens în
ceea ce priveşte avizele elaborate, printr-un pro-
ces bazat pe compromis şi respect reciproc. 

Revenind la vizita noastră, am fost o dele-
gaţie alcătuită din 10 tineri, din mai multe zone

ale ţării, câte doi de la fiecare confederaţie (noi,
de la CSDR, doi de la: CNSRL Frăţia, Cartel
Alfa, Meridiane şi BNS), din domenii diferite.
Am ajuns la Bruxelles pe 1 iulie, după amiaza,
dar programul şi întâlnirile au avut loc pe 2 şi 3
iulie. În primul rând, am asistat la două şedinţe
„în plen”, la două dintre cele şase secţiuni de
lucru ale CESE („ECO” şi „TEN”). Am văzut
cum se desfăşoară şedinţele lor, ordinea de zi, su-
biectele abordate, avizele propuse de membri, in-
tervenţiile pe care le au. Majoritatea
intervenţiilor sunt în limba engleză sau franceză,
dar există traducători şi interpreţi pentru toate
limbile statelor membre. Apoi, am avut o întâl-
nire cu reprezentanţii noştri în CESE şi cu
doamna Ana Dumitrache, când ni s-a explicat

structura şi funcţionarea acestei instituţii. Noi am
fost invitaţi ai grupului II de „Lucrători” („Wor-
kers”) şi i-am cunoscut pe reprezentanţii români
din partea confederaţiilor sindicale: domnul
Sabin Rusu, de la confederaţia noastră, secretar
general CSDR (care ne-a şi însoţit, în timpul
zborului şi la transfer), domnul Petru-Sorin Dan-
dea, vicepreşedinte Cartel Alfa, domnul Minel
Ivaşcu, vicepreşedinte BNS şi domnul Dumitru
Fornea, secretar general Meridian. Toţi reprezen-
tanţii români sunt oameni foarte competenţi, bine
informaţi, interesaţi de viitorul sindicatelor şi de
implicarea tinerilor. Am avut discuţii foarte inte-
resante, atât formale, cât şi informale cu dânşii
şi putem spune că sunt oameni deosebiţi, foarte
implicaţi şi preocupaţi de ceea ce fac la Bruxel-
les. 

Programul a inclus, de asemenea, întâlniri
cu reprezentanţii ETUC (European Trade Union
Confederation, Confederaţia Sindicatelor Euro-

pene) şi ETUI (European Trade Union Institute,
Institutul Sindicatelor Europene), care ne-au ex-
plicat munca lor în cadrul confederaţiei, modul
în care colaborează cu CESE şi publicaţiile pe
care le editează. O altă activitate interesantă a
fost întâlnirea cu preşedintele grupul II „Lucră-
tori”, domnul Oliver Röpke, care a fost foarte in-
teresat de prezenţa noastră, a grupului de tineri
sindicalişti, la Bruxelles. Discuţiile au fost foarte
deschise, fiecare a vorbit despre problemele din
România, din fiecare domeniu, dar şi despre cele
care ar putea fi reglementate la nivel european.
Au fost prezenţi şi reprezentanţii confederaţiilor
noastre, precum şi alte persoane din organizarea
şi secretariatul general al grupului II „Lucrători”
din CESE. Le mulţumim tuturor pentru organi-
zarea ireproşabilă şi pentru deschiderea şi bună-
voinţa pe care le-au arătat delegaţiei noastre.
Ataşăm nişte fotografii de la aceste întâlniri. 

În concluzie, putem spune că sunt multe lu-
cruri pe care tinerii, din orice domeniu, ar trebui
să le ştie, să profite de diverse oportunităţi, pen-
tru că Uniunea Europeană oferă multiple posibi-
lităţi de dezvoltare şi de participare la programe
de formare, trebuie doar ca cei interesaţi să se in-
formeze şi să se implice. 

Pe această cale şi prin intermediul revistei
Apostolul, vrem să mulţumim mai ales celor din
ţară care ne-au selectat şi ne-au acordat încre-
dere, domnului profesor Gabriel Ploscă, doam-
nei Gabriela Grigore, pentru sfaturile date,
doamnei inspector Gabriela Puşcalău, pentru
alegerea făcută şi, nu în ultimul rând, domnului
Sabin Rusu, secretar general în confederaţia
noastră şi reprezentantul CSDR la Bruxelles, în
CESE, pentru că ne-a aşteptat, ne-a ghidat şi ne-
a oferit sprijin. A fost o experienţă foarte plăcută
şi foarte utilă.

PIATRA‐NEAMŢ – BRUXELLES şi retur
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um mi-a «tradus», muzica lui Johann Sebastian Bach. Deci toate li-
niile din pădurile prezente aici, pe simeze, trimit la dimensiunea mu-
zicală a picturii lui Filimon”.

Spectacol pentru copii la T.T. 
Pe 10 şi pe 11 iulie, la Teatrul Tineretului a avut loc premiera specta-

colului Legume de George Cocoş, regia Irina Slate. O roşie galbenă, un
cartof mov, o ridiche albă, o ciupercă prea maronie, un ardei prea gras, o
ţelină bizară sunt nişte legume pe care nimeni nu le vrea şi de care lumea
râde pentru că sunt ciudate. Invitaţia este pentru cei care au de la 5 ani în
sus, la un spectacol despre toleranţă, despre nevoia fiecăruia de a fi respectat
şi iubit, despre eliberarea celor pe care-i ţinem închişi în cuştile prejudecă-
ţilor.

Legume este primul spectacol produs în cadrul #SAFESPOTT, proiect
cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Acest pro-
iect promovează un spaţiu sigur pentru dezbatere, destinat publicului tânăr,

pe tema diversităţii şi toleranţei, prin producerea a trei spectacole de teatru
educaţional, bazate pe texte contemporane selectate în urma unui concurs
adresat tinerilor dramaturgi. 

Distribuţia: Roşia Galbenă: RAREŞ PÂRLOG; Domnul Cartof, Varza
Bio: FLORIN MIRCEA JR; Ridichea Albă: CĂTĂLINA IEŞANU; Ciu-
perca Maronie: ECATERINA HÂŢU; Ardeiul Gras: DAN GRIGORAŞ;
Apio: DANIEL BEŞLEAGĂ.

Invitaţie în Grădina cu ii
Ziua Universală a Iei (24 iunie) a fost marcată la Piatra-Neamţ de o ex-

poziţie eveniment, care a reunit piese de port popular de mare valoare ar-
tistică. Este un dar pe care o tânără familie de colecţionari, Mihaela şi
Constantin Postolache, împreună cu Muzeul de Etnografie din Piatra-
Neamţ, l-au făcut iubitorilor de artă populară autentică. Într-un cadru natural
frumos, oferit de grădina muzeului, au fost expuse 20 de costume populare
femeieşti din cele mai importante regiuni etnografice ale ţării.

Cât despre geneza Grădinii cu ii, iată ce au mărturisit expozanţii: „Pasiu-
nea pentru costume a apărut în urmă cu patru ani, când ne-am dorit câte o
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ărbătorim astăzi cea
mai frumoasă zi a
noastră, cu o bucurie
uşor umbrită de faptul
că autorităţile locului
ne-au cam uitat. De
fapt, dacă mă uit bine
în sală, cred că îmi

ajunge autoritatea celor pre-
zenţi: maestrul Gheorghe
Vadana, profesorii Iosif
Francisc Gille, Alina Pamfil,
Monica M. Cristea, Coralia
şi Gheorghe Bunghez, Gheorghe Amaicei – inte-
lectuali de prestigiu care cinstesc Ziua Învăţăto-
rului alături de noi de zeci de ani, care au pus
umărul de la început la apariţia şi propăşirea re-
vistei „Apostolul”. De ce autorităţi mai era nevoie
aici?

În continuare profesorul Liviu Rusu a evocat
faptul că pe vremuri, la Congresele Asociaţiei, par-
ticipau Preşedintele Academiei Române sau Mi-
nistrul Instrucţiei Publice, preluând mesajul
acestora: fiţi uniţi în jurul Asociaţiei Învăţătorilor
şi al revistei Apostolul şi fiţi sănătoşi pentru ca să
avem puterea să ne facem treaba. 

In intervenţia sa domnul Gabriel Ploscă, pre-
şedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ şi-a
exprimat respectul şi preţuirea pentru toţi cei care
lucrează în sistemul de învăţământ, pentru toţi cei
care contribuie la ridicarea ştachetei valorice a şco-
lii româneşti.

Nu pot să nu constat cu
îngrijorare, din ce în ce mai
mult, că în ultima vreme
suntem tot mai puţin preocu-
paţi de bucuriile sufletului.
Din păcate grijile materiale,
care sunt şi ele importante,
încep să devină prioritare,
nelăsându-ne să trăim cu
toată inima sărbătorile
noastre de suflet, şi aşa tot
mai puţine în ultima vreme.

Trebuie să ne gândim la
aceste lucruri foarte serios, dar, mai ales, cu opti-
mism. „Vom fi ce am fost şi mai mult decât atât”,
spunea Petru Rareş şi eu cred, totuşi, în viitorul
Şcolii Româneşti. Felicitări laureaţilor premiilor
acestei ediţii. La mulţi ani de Ziua Învăţătorului!

A urmat la microfon profesorul Ion Popescu
care a vorbit despre activitatea asociaţiei nemţene

şi a propus un moment de reculegere în memoria
celor care i-au dat strălucire: Florin Florescu, Ştefan
Corneanu, Constantin Baroi, Paul Vasiliu, Tatiana
Antonovici ş. a.

În luarea sa de cuvânt, profesorul Gheorghe
Amaicei, a vorbit despre memoriile adresate Mi-
nisterului Educaţiei şi Cercetării, în calitatea sa de
preşedintele de onoare al AINt, pentru repunerea în
drepturi a Zilei Învăţătorului, despre oficializarea
indiferenţei în România de astăzi. Apoi domnia sa
a evocat trecutul glorios al zonei, aşa cum reiese el
din studiul ERI ŞI AZI, publicat de Leon Mrejeriu,
în revista Apostolul, nr. 7-9, iulie – septembrie
1940. 

Judeţul Neamţ este un
judeţ de credinţă, de vitejie,
de cărturărie şi de artă. La
fiecare pas urmele străbune
sunt viu grăitoare şi sunt
mărturie neîndoielnică des-
pre trecutul luminos al aces-
tui judeţ, aşa de variat şi de
plin de frumuseţe neîntre-
cute, ca înfăţişare fizică. Cti-
toriile domneşti de credinţă,
de învăţătură şi de artă se
întâlnesc presărate pe tot cu-
prinsul judeţului. Cărţile ieşite din tiparniţele Mă-
năstirii Neamţului au răspândit pe toate întinsurile
româneşti duhul credinţei, al limbii şi al sufletului
străbun. Ţesăturile de covoare, cusăturile, brode-
riile şi împletiturile, de artă neîntrecută, sunt o
oglindire a vechilor îndeletniciri artistice din vre-
muri apuse.

Intervenţiile de protocol fiind încheiate, se
trece la prezentarea ultimului număr al revistei, nu
înainte ca domnul Rusu, un vajnic combatant pe re-
dutele publicaţiei, să-şi exprime nădejdea că Apos-
tolul e pe un drum bun şi să profite de acest moment
festiv pentru a evoca textul Începem al doilea an,

semnat de V. Gaboreanu, în
numărul 13, noiembrie 1935,
la un an de la apariţia revis-
tei. Un text concis şi opti-
mist.

Delegat de redactorul-
şef să facă prezentarea nu-
mărului 222 al revistei,
profesorul Mihai Floroaia,
redactor al publicaţiei de
aproape un deceniu, a mulţu-
mit conducerii Sindicatului

nemţean pentru susţinerea unui proiect care depă-
şeşte tematic priorităţile vieţii sindicale şi a vorbit
despre deschiderea Apostolului spre noi orizonturi
şi spre noi altitudini. S-a remarcat deschiderea către
Basarabia (odată cu creşterea numărului de pagini),
valoarea intelectuală şi larga diversitate tematică a
colaborărilor venite de aici – Drumul spiritual al
lui Ferdinand I – prin localităţile basarabene, Mi-
hail Sadoveanu despre Basarabia la 1919, Publi-
cistica basarabeană a tranziţiei. Paşi spre Unire –,
precum şi deschiderea către spaţiul european – Eti-
cheta Şcoli durabile în contextul dezvoltării Dura-
bile, Amplificarea dimensiunii internaţionale a
şcolilor prin proiectele Erasmus.

În continuare s-a trecut la decernarea Premiilor
Revistei Apostolul, redactorul-şef revenind la jus-
tificarea şi menirea acestora:

Apostolul s-a dorit un dialog despre viaţa şco-
lii, viu, doct, puternic, competent, deschis continuu
spre optimizarea acestei vieţi. Dar timpul a mai
adăugat o prioritate: repaginarea imaginii şcolii şi
a apostolilor ei. Într-o lume care se uită chiorâş la
şcoala românească, nu-i de ajuns să nu blamezi
această şcoală. Ea trebuie apărată, lăudată, îngri-
jită. Curtea noastră nu-i plină numai de răgălii –
cum citim, cum vedem la tv,
cum se perorează graseiat în
parlament sau la Cotroceni.
Mai există Domni/Doamne
Trandafir, mai există modele
de oferit viitorului. Am încer-
cat să-i omagiem pe aceştia,
inventând propriile noastre
premii, îi vom prelua în ca-
lendarul fiecărui număr ală-
turi de alte valori ale
spiritualităţii nemţene şi ne
gândim că, în timp, chiar li
s-ar putea dedica o carte. Pentru că scripta manent,
nu-i aşa? Cum am mai spus, premiile noastre se
oferă pentru excelenţa în munca de la catedră, dar,
de regulă, pentru cea din afara ei; pentru manage-
ment, pentru promovarea tradiţiilor şi artei popu-
lare româneşti, pentru creşterea şi afirmarea
tinerelor speranţe nemţene – condeieri, muzicieni,
plasticieni, informaticieni sau sportivi – pentru per-
formanţa olimpică şi promovarea imaginii Româ-
niei peste hotare.

Ca se obicei, şi această ediţie a premiilor a pro-
pus cinci laureaţi. Numele lor a fost stabilit într-o dis-
cuţie la care au luat parte conducerile SLLICS, AINt
şi APOSTOLUL, încă de la sfârşitul anului trecut, de
când au început diligenţele necesare bunei desfăşu-
rări a evenimentului. Deficienţele de comunicare,

S
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ămaşă veche de la noi, din
Neamţ. Apoi ne-am dorit
câte o ie din Vrancea, Buco-
vina, Muntenia, Oltenia,
Banat... Astfel am ajuns să
străbatem ţara în lung şi-n lat
şi să colecţionăm costume

tradiţionale din cele mai reprezen-
tative zone ale României”. 

Conceptul acestei expoziţii a
fost prezentat în premieră la Mu-
seum Fest de la Muzeul de Istorie Buzău, unde s-a bucurat de apreciere.

Expoziţia a fost deschisă duminică, 23 iunie 2019 şi s-a bucurat de nu-
meroase aprecieri din partea unui public din ce în ce mai avizat. 

Spectacol extraordinar de Sânziene
Sărbătoarea cunoscută în popor sub denumirea Sânziene, ori Drăgaica,

a fost celebrată anul acesta de membrii Ansamblului folcloric „Floricică de

la munte” printr-un spectacol extraordinar oferit pietrenilor de ziua oraşului
lor drag, intitulat SÂNZIENE.

De asemenea, evenimentul este dedicat şi Zilei Universale a Iei.
Conform etnofolcloriştilor, sărbătoarea Sânzienelor este plasată într-

un moment critic al anului, când, calendaristic, vara nu mai are putere şi se
pregăteşte să aducă rod bun tuturor culturilor, dând în acelaşi timp energii
magice şi miraculoase unor plante de leac. Este timpul practicilor de magie,
a unor tehnici străvechi de vindecare empirică a suferinţelor fizice şi psihice
cu ajutorul descântecelor, unde elementul central avut în vedere era acela
al magiei iubirii.

În centrul sărbătorii, una a vitalităţii, se află dansul Sânzienelor, joc ri-
tualic în care, pentru a-şi afla ursita căsătoriei mai apropiate sau mai înde-
părtate, fetele îşi aruncă coroniţele confecţionate din flori de sânziene pe
casă.

Evenimentul organizat de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare” s-a desfăşurat luni, 24 iunie, pe platoul Curţii Domneşti din Piatra-
Neamţ.

c
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au pur şi simplu hazardul, au făcut ca la fes-
tivitate să nu poată fi înmânate decât trei pre-
mii. Primul a fost atribuit domnului Florin
NICOLAU, profesor de învăţământ primar
la Şcoala nr. 5, Piatra-Neamţ şi a fost ridicat
de Lia Nicolau, soţia sa – din păcate laureatul
fiind internat în spital. Cităm din laudatio,

prezentat de colega sa, profesor pentru învăţământ
primar, Irina-Amelia Bârsan:

Omagiem azi personalitatea unui intelectual
de o certă valoare, a cărui prezenţă la catedră a
influenţat evoluţia învăţământului primar din jude-
ţul Neamţ. Onorăm azi pe cel care a semănat lu-
mină în minţile tinere ale celor care vin către
mentorii lor cu emoţie şi speranţă. El, dascălul Ni-
colau Florin, Domnul Trandafir al zilelor noastre,
a dus cu demnitate frumoasa, mirabila povară a lu-

minării minţii şi sufletelor celor tineri, efortul de a
da învăţătură, adeseori încercat, dar niciodată os-
tenit în misiunea sa.

Există oameni cu har, care sfinţesc locul. Un
astfel de om este şi colegul meu. Are un farmec
aparte, este un om dăruit şi profund, iar mesajul pe
care îl transmite are asupra elevilor o influenţă ce

nu încetează niciodată.
Prin eforturile dumnealui perma-

nente, prin demnitate şi onoare, prin ca-
litate intelectuală şi rafinament, a reuşit
să formeze generaţii întregi de elevi. A
ştiut şi ştie să aibă o viziune a întregului,
a lucrului profund şi durabil.

Din păcate, nici al doilea laureat, prof.
Dorel HARALAMB de la Colegiul Naţio-
nal „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, nu a
putut lua parte la fes-
tivitate. Din păcate
pentru cei care urmau
să-l aplaude, din feri-
cire pentru el, fiind
plecat la o importantă

şi neaşteptată întrunire de fami-
lie. 

În cuvântul său despre co-
legul Dorel Haralamb, prof.
Grigoruţă Oniciuc a subliniat
personalitatea complexă a
acestuia, referindu-se la calită-
ţile profesionale, manageriale
şi umane ale laureatului. Au
fost evocate performanţele ele-
vilor săi, manualele scoase şi
implicarea în refacerea curriculum-ului la disciplina
fizică, calităţile de tehnician şi de prieten, greutatea
cuvântului său în deciziile importante ale şcolii. Şi
şi-a terminat intervenţia memorabil:

Dorel Haralamb putea oricând să fie un pro-
fesor universitar, fără probleme. Putea să fie la Iaşi,
putea să fie în străinătate, oriunde ar fi fost solicitat,
pentru că mintea lui este strălucită. Faptul că a ales
să rămână în învăţământul nemţean a reprezentat
fără îndoială un câştig pentru şcoala nemţeană.

Sarcina de a-l prezenta pe al treilea laureat,
Prof. Gheorghe APETREI, director al Colegiului
Tehnic „Ion Creangă” din Târgu-Neamţ, i-a revenit
profesoarei Mihaela Toma, de la aceeaşi instituţie.
A fost o sarcină plăcută, executată cu admiraţie, pa-
siune şi competenţă:

Domnul director Gheorghe Apetrei s-a ridicat

la statutul de lider veritabil, ale cărui precepte etice
se reflectă nu numai în viziunea şi misiunea cole-
giului, ci şi în climatul colegial şi profesional, pro-
fesorii avându-l drept model de conduită personală
şi didactică. (…) Principala calitate a domniei sale
o constituie cunoaşterea profundă a umanităţii pe
care o acceptă cu toleranţă, empatie, diplomaţie şi
inteligenţă. Admiraţia mea este generată de obser-
varea modului în care face faţă acestei cariere, căci
posedă darul de a armoniza cele mai diverse tem-
peramente, evitând astfel conflicte şi împăcând or-
golii. (…) Îl consider un exemplu demn de urmat,
un model de lider şi de profesor, dar, mai presus de
toate, un om în adevăratul sens al cuvântului, căci
altruismul şi ambiţia îi sunt linii directoare ale ca-
rierei şi ale vieţii. 

Profesorul Gheorghe Apetrei a mulţumit pentru
premiu şi a declarat emoţionat: Acest premiu mă bu-

cură şi mă onorează, şi doresc să-l dedic părinţilor
mei, ambii profesori, care mi-au influenţat destinul
şi alegerea carierei.(…) Mi-a plăcut ce am făcut şi
îmi place şi acum. Consider că cel mai frumos lucru
care ni se întâmplă este să te duci la şcoală cu drag.
Şi să ai în fiecare zi sentimentul că nu doar i-ai în-
văţat pe alţii, ci ai învăţat şi tu ceva …

În finalul manifestării, prof. Carmen-Elena
Corlăţeanu, directorul Liceului „Victor Brauner”,
gazdă amiabilă a sărbătorii, a salutat oaspeţii, i-a
felicitat pe laureaţi şi a oferit din partea instituţiei
un emoţionant şi mult aplaudat moment muzical.

Menţionăm că celorlalţi doi laureaţi care n-au
putut fi prezenţi – prof. Paul ALEXANDRU de la
Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Roman şi prof.
Mihaela GHERGHELESCU de la Colegiul Naţio-
nal „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamţ – li se vor
înmâna premiile la locul de muncă, după deschi-
derea noului an şcolar.

s
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Mircea Zaharia, Grigoruţă Oniciuc

Iosif Covasan, Irina Bârsan, Lia Nicolau

Gheorghe Apetrei, Iosif Covasan, Mihaela Toma, Mircea Zaharia
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Grinţieş: Festivalul Haiducilor, ediţia a III‐a
a treia ediţie a Festivalului haiducilor s-a desfăşurat pe 20 şi 21iulie
la Grinţieş, în „Poiana lui Vasile cel Mare” de sub muntele Grinţie-
şului. Locul este unul superb, unde intervenţia omului este minimă
şi unde nici folosirea telefoanelor nu mai este o prioritate, deoarece
pentru semnal trebuie coborât în sat.

Festivalul a fost iniţiat de Asociaţia „Pro Grinţieş”, cu sprijin de
la Consiliul Judeţean Neamţ, de la Primăria şi Consiliul Local Grin-
ţieş şi a avut un program divers. Pentru organizatori au primat între-

cerile pentru copii de muzică folk sau populară, concursul de costume
tradiţionale. Pe scenă au fost prezente ansamblurile de copii de la Hangu –
„Ecoul Hangului”, de la Ceahlău – „Florile Ceahlăului”, de la Tulgheş –
„Plaiuri tulgheşene”, de la Grinţieş – „Muguraşi de Brad”, de la Broşteni –
„Muntenii Broştenilor”.

S-au produs de asemenea laureaţi şi laureate ale ediţiilor precedente:
„Răzeşii” de la Tupilaţi, gospodarii din „Ceata lui Vasile cel Mare”, An-

samblul „Floricică de la Munte”, „Banda lui Bujor” din Grinţieş, cu o piesă
cu tradiţie seculară în teatrul folcloric. 

Pentru gospodari s-au organizează întreceri voiniceşti: călărie, trasul
buşteanului cu calul, tăiatul buşteanului cu beschia, aruncarea baltagului,
cel mai frumos animal de la munte, cea mai gustoasă mâncare tradiţională…

Profesorul Ştefan Diaconu revine la „Vorel”
De la începutul lunii iulie, plasticianul Ştefan Diaconu, „cel mai tânăr

membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Neamţ”, după
cum l-a prezentat preşedintele Ştefan Potop, a expus din nou la Galeria de
Artă „Lascăr Vorel”. Profesor de educaţie plastică la mai multe şcoli din
judeţ, Ştefan Diaconu ne-a supus atenţiei 36 de lucrări, unele dintre ele de
mari dimensiuni, în care predomină natura statică.

„L-am urmărit îndeaproape cum a evoluat, pentru că există o evoluţie
clară în ceea ce face. El experimentează în interior. Mă refer la tehnică, la
limbaj, pentru că există diferite tipuri de pensulaţii. Dacă vrei să obţii sub-
tilităţi de expresie, să inventezi în cromatică şi chiar să construieşti, să faci
compoziţii, iată că şi natura statică oferă o deschidere destul de interesantă.

(urmare din pag. 5)
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Ioana-Alexandra Munteanu (I. A. M.) –
Să începem prin a vă prezenta.

Cristina-Eleonora Pascu (C. P.) – Numele
meu este Cristina-Eleonora Pascu şi sunt asistent
universitar doctorand şi purtător de cuvânt la
Aca demia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca. Sunt licenţiată a Facultăţii de Psi-
hologie la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca şi a Academiei de Muzică „Gheor -
ghe Dima” – specializarea Pian principal. Tot în
cadrul Academiei am absolvit şi cursurile de
master în „Sinteze muzicologice”. În prezent, lu-
crez intens la tema mea de cercetare doctorală
ce vizează şcoala pianistică clujeană de filiaţie
franceză, mai exact pianiştii şi profesorii români
care au studiat la „École Normale de Musique

de Paris” cu
renumitul pe -
dagog Alfred
Cortot. Pe par-
cursul progra-
mului de
doctorat (coor-
donator prof.
univ. dr. Adrian
Pop), în cali-
tate de muzi-
colog am
obţinut burse
de cercetare la
Universitatea
Cambridge, In-
stitutul Cul-
tural Român de

la Viena, Hochschule für Musik Freiburg, Insti-
tutul Cultural Român din Paris. Sunt şi jurnalist
cultural şi am realizat şi moderat emisiunea
„Clujul cultural” a postului Prima TV. Porto-
foliul meu publicistic cuprinde numeroase arti-
cole, interviuri, cronici şi avancronici publicate
în diverse reviste culturale, şi sunt membru al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. 

Ioana Veţean (I. V.) – Mă numesc Ioana Ve-
ţean şi sunt asistent universitar doctorand la Aca -
demiade Mu  zică
„ G h e o r g h e
Dima” din
Cluj-Napoca,
Extensia Pia-
tra-Neamţ. Mi-
am început
studiile muzi-
cale în oraşul
natal, la Liceul
de Muzică şi
Arte Plastice
„ S i g i s m u n d
Toduţă” din
Deva, unde am
absolvit la
clasa prof. On-
ţanu-Crăciun
Mariana. Studiile universitare le-am făcut în ca-
drul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, unde am absolvit ciclurile li-
cenţă şi masterat la clasa conf. univ. dr. Silvia
Sbârciu. De-a lungul pregătirii mele muzicale,
m-am perfecţionat la cursurile de măiestrie sus-

ţinute de pianiştii Daniel Goiţi, Viniciu Moro-
ianu, Gabriel Amiraş, Imre Rohmann, J.F. Anto-
nioli, Martin Hughes, Karl-Andreas Kolly,
Theodore Paraschivescu, Axel Bauni, Erik Ta-
waststjerna, Benjamin Engeli, Anton Kernjak şi
J.P Schulze. În perioada 2014-2015 am avut oca-
zia de a mă forma sub îndrumarea binecunoscu-
ţilor pianişti Polina Leschenko şi Allan Weiss şi a
clavecinistului Luc van Vaerenbergh în cadrul
prestigioasei instituţii de învăţământ superior ar-
tistic „Artesis Plantijn Hogeschool” Antwerpen,
Belgia. Am susţinut recitaluri solo în România,
Italia, Belgia şi Franţa, colaborând totodată cu Fi-
larmonica „Banatul” şi Orchestra „Antonin Cio-
lan” a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. 

I. A. M. – Cristina, după cum reiese din tra-
seul tău profesional, pe lângă cariera didactică
cochetezi şi cu jurnalismul fiind purtător de cu-
vânt al Academiei de Muzică „Gheorghe
Dima”, jurnalist cultural şi publicist, activităţi
care de fiecare dată te pun în postura celui care
lansează întrebările. Cum te simţi acum în pos-
tura de intervievat?

C. P. – Într-adevăr, de cele mai multe ori,
mă situez de cealaltă parte a interviului, în rolul
celui care lansează întrebări, mai puţin în jumă-
tatea afirmativă a demersului jurnalistic. Şi aş
vrea să punctez, să subliniez faptul că în conti-
nuare mă aflu într-o zonă de interogativitate. Am
cel puţin la fel de multe întrebări, pe cât am o
sete de răspunsuri. Cum spunea unul dintre das-
călii mei, pe fereastra prăvăliei mele încă stă
scris «Primim marfă!».

I. A. M. – În schimb tu, Ioana, eşti o pia-
nistă căreia îi place să ţină ştacheta cât mai sus
când vine vorba despre interpretare, despre per-
fecţionarea în tehnica pianistică. Cum te-ai sim-
ţit în această postură, cea de teoretician? 

I. V. – Consider că această delimitare pe
care o întâlnim adesea, între profesia de interpret
şi cea de teoretician, este una uşor rigidă. Un in-
terpret adevărat este în primul rând un muzician
educat, nu doar un instrumentist iscusit. În pre-
legerea mea din cadrul conferinţei, sper că s-au
manifestat ambele dimensiuni ale personalităţii
mele muzicale, atât cea de interpret cât şi cea de
teoretician. Cred că ambele dimensiuni sunt
complementare şi îşi asigură autoritate reciproc. 

I. A. M. – De unde ideea de a organiza un
astfel de eveniment şi mai ales împreună?

C. P. – Ideea a venit din căutările noastre

Metafora şi lumina în discursul muzical. Dialogul artelor în Romantism
n cadrul stagiunii artistice a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Pia-
tra-Neamţ, pe data de 21 mai 2019, Cristina Pascu şi Ioana Veţean, pianiste şi profesoare clujene,
au susţinut conferinţa intitulată „Metafora şi lumina în discursul muzical. Dialogul artelor în
Romantism”. Tema abordată s-a dovedit a fi incitantă, cu un impact real asupra publicului alcătuit
din studenţi şi cadre didactice din cadrul Extensiei, dar şi din oraş, un public avizat, în orice caz. 

Am stat de vorbă cu cele două protagoniste, care, pe parcursul conferinţei ne-au introdus
într-o atmosferă „plină de metafore”, benefică unui dialog perfect despre artele din perioada Ro-
mantică. Şi, datorită întrebărilor pe care cei din public le-au adresat celor două tinere, conferinţa

a luat o turnură incitantă, transformându-se într-o lecţie deschisă despre paleta coloristică cu care me-
taforele conturează minunatul tablou al muzicii. 

Le-am întrebat pe Cristina şi pe Ioana de unde a venit ideea conferinţei şi ce le-a determinat să se
oprească asupra acestui subiect, ţinând cont că, de regulă, atunci când spunem „metafore”, ne îndreptăm
cu gândul spre literatură, spre figurile de stil ce dau cuvintelor semnificaţii noi, în virtutea unor com-
paraţii subînţelese. Pornind de la aceste două întrebări, interviul a căpătat o cromatică desenată în culori
vii, fiindu-ne oferite informaţii despre nou, despre frumos, despre felul de a fi şi de a ne exprima.

Î
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senţial este să găsim într-o pictură ceea ce ne provoacă sensibil, es-
tetic, pentru a ne face să uităm modelul natural”, a menţionat scriito-
rul şi criticul de artă Emil Nicolae.

„Au trecut doi ani de când n-am mai expus aici. De atunci mi-
am schimbat foarte mult modul de gândire în ceea ce priveşte arta
plastică. Am încercat foarte mult să dezvolt suprafeţele compoziţio-
nal, estetic, cromatic. Pe viitor voi încerca să caut noi idei de expri-
mare plastică”, a spus tânărul profesor.

UnicArt – Viziuni plastice
De pe 6 iulie, o nouă expoziţie a artiştilor plastici Parasca şi Mihai

Agape a putut fi admirată, de această dată, la Galeria Unic-Art. Invitaţii fa-
miliei Agape sunt Mariana Papară, Florin Mihai, Arcadie Răileanu şi Petru
Diaconu.

„Este o expoziţie de echipă, în care fiecare dintre artişti lucrează cu
limbajul propriu. Iată, puse pe simeze, creaţiile plasticienilor Parasca şi
Mihai Agape se armonizează. Şi lucrările invitaţilor conţin noutăţi. Să nu

uităm că Mihai
Agape a primit
recent Premiul
„Victor Brauner”,
a subliniat criti-
cul de artă Emil
Nicolae.

„ A m â n d o i
avem o activitate
de creaţie înde-
lungată, e vorba
de 50 de ani, timp
în care am încer-
cat să ne autode-
păşim. Am ajuns

aici cu mijloace artistice proprii”, a spus profesorul Mihai Agape.
„Picturile prezente în această expoziţie sunt variate atât ca viziune, cât

şi ca realizare artistică. Mă bucur că avem o nouă expoziţie de calitate la
UnicArt”, a afirmat şi Vasile Ouatu, proprietarul acestei galerii de artă.

E

iulie-august 2019

uristice şi din dialogurile noastre cu iz pe-
ripatetic, pentru că mergem zilnic la bi-
bliotecă şi ne spunem fiecare frământările
şi neliniştile iscate de pasiunea studiului.
Ne-am dat seama că avem zone de inter-
secţie şi de interes comun şi am zis că ar
fi frumos să punctăm şi să sintetizăm
aceste lucruri, să le îm-

părtăşim şi studenţilor noştri.
Ioana a vorbit despre muzică şi
puterea evocatoare a acesteia,
valenţele ei intrinseci de a ge-
nera imagini, iar eu am vorbit
despre metaforă în contextul
hermeneutic şi puterea ei de a
da sens muzicii, cu aplicaţie la
scrierile pedagogice ale pianis-
tului Alfred Cortot. 

El a fost genul de persona-
litate cumulativă: pianist, pro-
fesor, dirijor, scriitor, un artizan
al suprafeţelor multiple. Acest
lucru se simte şi în scrierile
sale, această legătură dintre
preocuparea sa muzicală şi cea
literară. Cărţile sale relevă lu-
xurianţa de factură barocă şi principiul alcătuirii
lor concordă cu cel de compunere a unor varia-
ţiuni: ornamentaţie, decoraţie, amplificare. Prin
metaforele pe care le utiliza, Cortot transpunea
publicul în lumea lui interioară şi, totodată,
transmitea conţinutul său emoţional vizavi de
operă. Prin metafore, Cortot sconta o anumită
calitate a sunetului şi un anumit gest pianistic, o
anumită jalonare a discursului muzical, o anu-
mită structură a acestuia. 

I. A. M. – Ce mi s-a părut mie interesant
este titlul şi bineînţeles subiectul conferinţei. De
ce despre „metafore” în discursul muzical şi de
ce în Romantism?

C. P. – Metafora era un sistem de gândire în
Romantism, şi nu numai. Era un element ce ja-
lona discursul literar, muzical, ulterior muzico-
logic şi pedagogic.

I. V. – Da, aşa este, metafora în Romantism
nu era doar o figură de stil, era o „figură a gân-
dirii”. 

C. P. – Un exemplu care susţine afirmaţiile
noastre este cazul lui Alfred Cortot, interpret de
referinţă al muzicii romantice şi pedagog ce a
trăit între anii 1877-1962. Cortot era „vehiculul
privilegiat al gândirii sale”, aşa cum spune o mu-

zicologă franceză. De altfel, nu doar metafora,
ci şi imaginaţia erau alpha şi omega în sistemul
lui de predare, per ansamblu; toate explicaţiile
sale converg spre alcătuirea unui „tablou vi-
vant”, ceea ce sensibiliza creativitatea studenţi-
lor. Relevanţa acestui aspect pentru noi este că
şcoala clujeană de pian are în descendenţa ei

profesori care s-au perfecţionat cu Cortot. Deci
noi celebrăm, practic, o filiaţie nobilă. 

I. V. – În cazul meu, am dorit să scot în evi-
denţă importanţa metaforei în creaţia lui Robert
Schumann. După cum bine ştim, Schumann s-a
impus în peisajul romantic prin dubla sa vocaţie,
muzicală şi literară. El a reuşit prin excelenţă să
exploateze potenţialul acestui mijloc de expresie,
atât în discursul său critic, cât şi în cel muzical.

I. A. M. – Consideraţi că v-aţi putea în-
drepta paşii spre o altă perioadă din istoria mu-
zicii, în care să dezbateţi tema metaforei? Şi
dacă da, care ar fi aceea? Şi dacă nu, care ar fi
motivele?

C. P. – Cu siguranţă, este o zonă fertilă, cea
a metaforelor în muzică şi mai exact, cea a me-
taforelor în demersul pedagogic. Metaforele nu
sunt doar figuri de stil, ci figuri ale minţii, ele
fiind indispensabile atunci când trebuie să vor-
bim despre muzică. Sunt un instrument cognitiv
şi euristic fundamental pentru că ghidează şi mo-
delează imaginaţia ascultătorului în funcţie de
intenţiile profesorului, contribuie la modificarea
recepţiei, determinând studentul să se desprindă
de real şi să fie prezent numai în acest spaţiu sin-
gular al ascultării imaginare. Dincolo de trans-

miterea unei informaţii, metafora are rolul să va-
lorifice şi să ofere ascultătorului trăiri. Astfel,
cine întrebuinţează o metaforă o face nu numai
pentru a aduce mai viu în faţa simţurilor celor-
lalţi imaginea unui lucru, dar şi pentru a exprima
atitudinea lui emotivă faţă de acestea, aşa cum
spuneam despre Cortot mai devreme. Deci, cu
siguranţă voi aprofunda subiectul, dar cu aplica-
bilitate pe zona pedagogică. 

I. V. – Din punctul meu de vedere, există o
puternică legătură între metaforă şi muzică.
Aflându-ne în ipostaza de fini observatori, ne fo-
losim întocmai de această legătură pentru a sta-
bili apartenenţa unui text muzical la o categorie
estetică, sau pentru a contura în cuvinte anumite
aspecte ce ţin de afect, generate de muzică. La
fel ca şi în arta cuvântului, sunetele sunt înlăn-
ţuite în diferite cadenţe în urma cărora primesc
un anume sens. Personal, consider că putem re-
găsi prezenţa metaforei în orice perioadă din is-
toria muzicii... dar mai mult decât atât, am
convingerea că dacă nu o găsim, o putem ză-
misli. 

I. A. M. – Cum v-aţi simţit pe parcursul
conferinţei? Cum vi s-a părut publicul?

C. P. – Publicul a fost extraordinar; nu ne-
am aşteptat la un număr atât de mare de studenţi.
Am fost impresionată de atenţia lor, de interesul
manifestat pe tot parcursul conferinţei, de mira-
rea din ochii lor. Mi-a oferit un confort extraor-
dinar energia lor, chiar dacă într-o formă pasivă,
aferentă statutului de spectator. M-am simţit
foarte bine.

I. V. – Pentru mine a fost o premieră, şi ca
atare emoţiile au fost inevitabile. Dar după cum
a menţionat şi Cristina, studenţii şi colegii noştri
precum şi publicul pietrean au manifestat un in-
teres care a condus la o atmosferă stenică, pro-
pice pentru un astfel de moment. 

I. A. M. – Urmează ca această conferinţă
să o ţineţi şi la Cluj?

C. P. – Deocamdată nu ne-am gândit la
aceasta; avem planuri şi pentru Cluj, şi tot despre
metafore, imagini şi dialogul lor cu muzica, dar
deocamdată sunt în faza de proiect. 

I. V. – Dar cu siguranţă, vom reveni cu alte
subiecte la Piatra-Neamţ!

A consemnat Ioana-Alexandra MUNTEANU
(documentarist şi CDA la Academia

de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca,
Extensia Piatra-Neamţ)

e

Metafora şi lumina în discursul muzical. Dialogul artelor în Romantism
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Bucuraţi-vă!
Muzica e pe cale să înceapă...

• Prefaţă la un eveniment
Vacanţele Muzicale”, unul dintre cele mai importante festivaluri in-
ternaţionale de muzică clasică din România, pătrunde în viaţa oame-
nilor la fiecare început de iulie, aşternând poveşti pe portativ pentru
ei şi împreună cu ei.

Programul ediţiei din acest an s-a creionat pornind de la premisa
că Festivalul a împăcat, întotdeauna, în modul cel mai fericit, muzica
veche şi cea modernă, clasicul cu noile limbaje muzicale. Fideli aces-
tui principiu, am reunit, pentru ediţia 46, orchestre, solişti, formaţii

şi ansambluri diverse, care propun un dialog deschis şi creativ între variate
genuri muzicale.

La Piatra-Neamţ, muzica se aude aşa cum au imaginat-o compozitorii
ei. Aici vin muzicieni care s-au dedicat artei lor cu devotament şi pasiune,
iar publicul se lasă purtat în această lume a sunetelor uitând de cotidian şi
material. Festivalul „Vacanţe Muzicale” este cel care face posibile aceste
lucruri, de peste patru decenii. Cred, cu tărie, că acest Festival a şlefuit oa-
menii, timpurile şi locurile de aici, într-un fel aproape imperceptibil, către
rafinament, exigenţă şi rigoare.

Încă o pagină de istorie muzicală a acestui festival se va scrie odată cu
primele acorduri ale concertului din seara de 30 iunie, când se va deschide
ediţia din 2019 a unui Festival despre care aproape nimeni nu credea, la în-
fiinţare, că va deveni o şcoală, o sărbătoare, o instituţie.

Muzica e pe cale să înceapă... Bucuraţi-vă!

Conf. univ. dr. Mihaela SPIRIDON,
Director artistic al Festivalului „Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ”

30 iunie, ora 19:00, Cetatea Neamţ, concert de deschidere

PASIUNE ŞI VALS

Orchestra Simfonică Bucureşti
În program: J. Strauss, Rossini, Dvořák, Fr. von Suppé, P.I. Ceaikovski,

Şostakovici, Dimitrescu, Brahms. 

Orchestra Simfonică Bucureşti, înfiinţată în 2007 de trei tineri mu-
zicieni ambiţioşi, reuneşte mare parte dintre cei mai valoroşi instrumentişti
din România. Notorietatea şi recunoaşterea valorii ei au venit în urma im-
presionantei serii de concerte „Salut CULTURA!” şi a evenimentelor sus-
ţinute atât în săli tradiţionale de concert, în aer liber, cât şi în locuri mai
puţin convenţionale. Orchestra abordează un repertoriu variat, de la muzica
clasică până la stiluri mai puţin convenţionale, precum muzică de film,
pop/rock şi crossover.

A participat la festivaluri de renume, precum: „George Enescu” şi „Di-
lema Veche”- Bucureşti, „Clara Haskil” – Sibiu, „Bucharest Music Film

Festival”, „Rencontres
de Calenzana” – Cor-
sica.

În calitate de am-
basador cultural al Ro-
mâniei, a fost prima
orchestră română invi-
tată, în 2013, alături de
dirijorul francez Be-
noît Fromanger, să
concerteze în premieră
în şapte săli celebre din
America de Sud, pre-

cum: „Teatro Colón” din Buenos Aires, Sala „São Paulo” din São Paulo,
„Gran Teatro Nacional” din Lima şi „Teatro Solís” din Montevideo.

Pe lângă activitatea concertistică, orchestra a înregistrat două CD-uri,
ambele fiind lansate în primăvara anului 2013.

1 iulie, ora 18:30, Teatrul Tineretului, vernisaj expoziţie

PIERDUT PRINTRE HIMERE
Expoziţie Cristinel Ionel Prisacaru. Prezintă dr. Lucian Strochi.

Cristinel Ionel Prisacaru a absolvit Liceul de Artă „Victor Brauner”
Piatra-Neamţ (1997), Şcoala de Pictură Bisericească în cadrul Patriarhiei
Ortodoxe Române, Bucureşti (1998) şi Facultatea de Arte Plastice Decora-
tive şi Design a Universităţii de Artă „George Enescu” Iaşi, Secţia pictură
murală (2002). Este, din 2010, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia.

A debutat pe simeze în 2003, cu două „personale” de grafică şi pictură,
la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” din Roman, respectiv Pă-
trat – expoziţie personală de pictură la Galeriile de Artă „N. N. Tonitza”,
Bârlad.

A acumulat în portofoliul artistic mai multe prezenţe în galeriile de artă
din ţară, cu precădere în zona Moldovei – Tecuci, Piatra-Neamţ, Iaşi, Bacău,
Suceava. A fost invitat să expună lucrările sale şi peste hotare: Biella (Italia)
– 2004, Balcic (Bulgaria) – 2013, Santa Croce, Florenţa (Italia) – 2018.

1 iulie, ora 19:00, Teatrul Tineretului

MUZICA ÎN FAMILIE
Recital vocal cameral

Interpretează: Bianca Luigia MANOLEANU – soprană * Stanca Maria
MANOLEANU – soprană * Roman MANOLEANU – pian * Remus MA-
NOLEANU – pian.

În program: Ro-
manţe (Serghei Rahma-
ninov), Melodii (Henri
Duparc), Sérénade (Er-
nest Chausson), Can-
zoni Italiane.

Bianca Luigia
MANOLEANU

A absolvit Acade-
mia de Muzică din Bu-
curesti şi, la Viena,
cursul de măiestrie sub
îndrumarea mezzoso-
pranei Christa Ludwig.

Alături de orchestrele filarmonice din Satu-Mare, Târgu Mureş, Cluj-
Napoca, susţine concerte în Germania, Franţa, Italia, Belgia, Marea Britanie,
Ungaria, cu un bogat repertoriu vocal-simfonic din creaţia lui Händel,
Haydn, Beethoven, Mozart, Gounod, Verdi.

Este profesor universitar doctor la Departamentul de Canto şi Artele
Spectacolului Muzical din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică. Între
2008 şi 2016, este Decan al Facultăţii de Interpretare de la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti.

Remus MANOLEANU
A absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Facul-

tatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, cursuri de specializare la
Conservatorul „P. I. Ceaikovski” din Moscova, doctor în muzică.

Concertează curent în România şi în străinătate (Marea Britanie, Bra-
zilia, Coreea de Nord, Rusia, Germania, Olanda, Franţa, Siria, Statele
Unite). Membru Fondator al Festivalului şi Concursului Naţional de Inter-
pretare a Liedului „Ionel Perlea”. În anul 2010 a primit Premiul de Exce-
lenţă în Interpretare al Forumului Muzical Român. În prezent este
conferenţiar universitar doctor la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti.

Stanca Maria MANOLEANU
Este licenţiată în Interpretare Muzicală, specializarea pian. A absolvit

masteratul în arta vocală la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti
(cu prof. Eleonora Enăchescu) şi la „Haute École de Musique de Genève”.

A urmat cursuri de măiestrie susţinute de către mari personalităţi ale
scenei lirice, printre care Giuseppe Sabbatini şi Renato Bruson la „Acca-
demia Musicale Chigiana di Siena”, în anii 2010 şi 2011, Barbara Hen-
dricks, în Gothenburg (2010), şi Anna Tomowa-Sintow, la Academia
„Mozarteum” din Salszburg (2011).

În prezent este solistă a Operei Naţionale Bucureşti.

Roman MANOLEANU
A absolvit Liceul de muzică „George Enescu”, sub îndrumarea profe-

soarei Lucia Teodorescu, apoi Unversitatea Naţională de Muzică din Bu-
cureşti, la clasa conf. univ. dr. Viniciu Moroianu. A urmat un stagiu de doi
ani la „Royal Conservatory” din Bruxelles, cu Michail Faerman.

VACANŢE MUZICALE LA PIATRA‐NEAMŢ, ediţia a XLVI ‐ a

„
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susţinut recitaluri la Universitatea Naţională de Muzică, la Ateneul
Român din Bucureşti, la Ploieşti, Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia
Mare, Oradea, de asemenea la Bruxelles (Belgia) şi Haren (Olanda).

Doctorat în muzică la Universitatea Naţională de Muzică, sub
îndrumarea prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu.

1 iulie, ora 21:00, Piaţa Turnului

ORCHESTRA „CAMERATA CLASSICA” BUCUREŞTI

Solist: Cătălin OPRIŢOIU – flaut.
În program: W.A. Mozart, Fr. Borne, Ludvig van Beethoven. 

Orchestra „Camerata Classica” este un proiect iniţiat de instrumen-
tişti de elită ai orchestrelor din Bucureşti. Din dorinţa de a promova arta in-
terpretativă şi muzica clasică, proiectul a avut o intensă activitate
concertistică pe scene importante, precum Ateneul Român, Sala Radio şi
Sala Auditorium – Muzeul Naţional de Artă. Abordează lucrări din reperto-
riul preclasic şi clasic, romantic timpuriu sau contemporan.

A participat în diverse festivaluri naţionale şi internaţionale dintre care
amintim Festivalul „Mozartissimo”. Orchestra „Camerata Classica” este al-
cătuită din douăzeci de muzicieni. La acest nucleu, în funcţie de repertoriul
abordat, se adaugă instrumentele de suflat şi percuţie.

2 iulie 2018, ora 19:00, Teatrul Tineretului

CONCERT CORAL, CORALA „UNIVERSITAS” – Iaşi

Dirijor: lector univ. dr. pr. Ionuţ-Gabriel NASTASĂ.
În program: Pascal Bentoiu, Ioan D. Chirescu, Gavriil Musicescu, Tudor

Chiriac, Alexandru Semeniuc, Adrian Pop, Gheorghe Danga, Alexandru Paş-
canu, Tudor Jarda, Vasile Spătărelu, Sabin Păutza.

Construită cu multă răbdare, dedicare, dorinţă de autodepăşire şi de dez-
voltare a talentului muzical, Corala „UNIVERSITAS”, este o formaţie mu-
zicală mixtă a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

În cursul istoriei ansamblului, acesta a readus arta corală în atenţia me-
diului academic universitar şi a publicului ieşean. Formaţia muzicală parti-
cipă la concerte atât în calitate de organizator, cât şi ca partener, ea fiind
prezentă la manifestările organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (decernări ale titlului de Doctor Honoris Causa, congrese, conferinţe,
simpozioane, întâlniri ale studenţilor Erasmus, manifestări ştiinţifice).

Din toamna anului 2017, pupitrul dirijoral a fost preluat de preot Ionuţ
Gabriel Nastasă, lector univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloaie” aparţinând Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

2 iulie 2019, ora 21:00, Piaţa Turnului

CineMusica
ANDREI TUDOR BAND & ORCHESTRA

Dirijor: Andrei TUDOR.
În program: John Williams, Andrew Loyd Weber, Ennio Morricone,

Alan Silvestri, Leonard Bernstein, George Gershwin. 

ANDREI TUDOR s-a născut pe 2 decembrie 1983, la Bucureşti. Începe
studiul pianului la vârsta de 4 ani. Urmează cursurile Liceului „George
Enescu”. Pe parcursul anilor de liceu începe să compună, să fie pianist în di-
verse formule şi să colaboreze cu Big Bandul Radio. Este absolventul Uni-
versităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, iar în anul 2008 al Masteratului
la aceeaşi Universitate. 

În anul 1999 participă la Festivalul Mamaia – secţiunea creaţie, fiind
cel mai tânăr concurent.

Activitatea sa artistică este încununată cu o serie de premii. Cele mai
importante sunt: Premiul I, la Festivalul Naţional Studenţesc „Gaudeamus”
(2002); Premiul Radiodifuziunii Române la Festivalul Cântecului de Dra-
goste; Premiul I la Festivalul „Voice of Asia”, secţiunea interpretare; Premiul
II la Festivalul Internaţional al Cântecului de la Cairo (Egipt), secţiunea crea-
ţie.

3 iulie 2019, ora 19:00, Teatrul Tineretului

SEARA TÂNĂRULUI ARTIST NEMŢEAN

Alina AZARIO – pian (Germania), Adrian ILIESCU – vioară (Germa-
nia).

În program: Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, George Enescu,
Bela Bartok.

ALINA AZARIO s-a născut la Piatra-Neamţ.
A început să studieze pianul la vârsta de 6 ani, cu
profesoara Lina Şum. La 15 ani are oportunitatea
de a-şi continua studiile la Paris, unde se formează
ca muzician profesionist urmând cursurile profe-
sorilor Jacqueline Bourgès-Maunoury, Jasmina
Kulaglich şi Christophe Bukudjian. 

Pianista a fost distinsă cu Premiul I la Con-
cursul Internaţional de Pian „Citta di Stresa” (Ita-
lia), Premiul Special al Juriului la Concursul
Internaţional de Pian din Cantu (Italia) şi cu Pre-
miul I la Concursul Lagny sur Marne (Franţa). În
2011 a fost recompensată cu premiul „Hermann
und Milena Ebel”.

Din aprilie 2017, este directorul departamentului de pian la Jugendmu-
sikschule Hamburg, instituţia cea mai mare pentru învăţământ muzical din
Germania.

ADRIAN ILIESCU s-a născut în 1981 la Bucureşti. În 2006 absolvă
studiile Academiei de Muzică din Lübeck, la clasa
profesorului Christiane Edinger. În 2010, începe
studiile de Konzertexamen la Academia de Mu-
zică din Hamburg, cu profesorul Kolja Blacher.

Adrian Iliescu a participat la cursuri de mă-
iestrie cu prof. Michele Auclair, Sachar Bron,
Ruggiero Ricci, Wolfgang Marschner, Donald
Weilerstein şi Kolja Blacher. A susţinut concerte
în Germania, Franţa, Italia, Anglia, Peru, Polonia
şi România. A fost concertmaistru al Filarmonicii
din Lübeck, membru al Orchestrei de Cameră din
Stuttgart.

Adrian Iliescu cântă la o vioară G. B. Gua-
dagnini din 1756.

03 iulie 2019, ora 21:00, Piaţa Turnului

PORTRET DE COMPOZITOR – EUGEN DOGA

Orchestra Simfonică a Companiei Naţionale „Teleradio Moldova”.
În program: lucrări pe versuri de: Mihai Eminescu, Veronica Micle,

Grigore Vieru, Petru Cruceniuc, muzică din filme.

EUGEN DOGA s-a născut la 1 martie 1937, în satul Mocra, raionul
Râbniţa, Republica Moldova. Termină Institutul de Arte „Gavriil Muzi-
cescu” din Chişinău (1960-1965), la clasa de compoziţie a profesorului So-
lomon Lobel. Debutează oficial în calitate de compozitor în anul 1963 cu
un cvartet de coarde, şi se impune prin lucrări valoroase în genul muzicii
de estradă, de film şi de scenă. În afară de preocuparea sa de cinema – scrie
muzică pentru peste 200 de filme –, este autor al mai multor compoziţii ori-
ginale (cântece devenite şlagăre, lucrări camerale şi balet). 

Eugen Doga a fost prieten şi coleg cu poetul Grigore Vieru, pe textele
acestuia scriind multe dintre cele mai frumoase lucrări, este membru titular
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a fost decorat cu înalte distincţii de
stat ale Republicii Moldova precum şi ale U.R.S.S.

Am învăţat de la marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în folclor,
în natură, fără prejudecăţile snobilor. Degeaba râvneşti să atingi înălţimile,
să experimentezi o modernitate rece, chinuită, dacă nu ai scris nici o piesă
miniaturală, ca un diamant mai valoros decât orice taluz zgomotos de
zgură. Am descoperit că oamenii n-au uitat să viseze la muzica muzicală,
să se bucure, să se vindece prin ea. (Eugen Doga)

 4 iulie 2019, ora 19:00, Teatrul Tineretului

CLASSIC MEETS JAZZ
ANSAMBLUL „MUSICA VIVA”

Interpretează: Andreea BUTNARU – pian; Florin MITREA – violon-
cel; Andrei THEODORU – clarinet; Fernando MIHALACHE – acordeon.

În program: George Gershwin, Nino Rota, Richard Galliano, Astor
Piazzolla. 

VACANŢE MUZICALE LA PIATRA‐NEAMŢ, ediţia a XLVI ‐ a

A
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(continuare în pag. 10)
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VACANŢE MUZICALE LA PIATRA‐NEAMŢ, ediţia a XLVI ‐ a

NSAMBLUL „MUSICA VIVA” a fost fondat în 2005 de către pia-
nista Andreea Butnaru şi violoncelistul Florin Mitrea, gândit, conce-
put şi realizat ca o manifestare dinamică a muzicii camerale clasice.

Pasiunea pentru muzica de cameră a dat naştere, de-a lungul
celor mai bine de zece ani de la înfiinţare, unor proiecte de succes
realizate în ţară şi în străinătate. Printre ele se numără CD-ul „O că-
lătorie spre Secolul al XX-lea” (2017), producţie cu cele mai bune

recenzii ale anului în „Actualitatea Muzicală”, recitalul „Brahmsiana”
(2008), spectacolul sincretic „De ce îl iubim pe Eminescu” (2016-2017),
proiectul de mare anvergură profesională „Beethoven – Integrala trio-urilor
cu pian” (2011-2012) şi „Dialoguri musicale” (2013-2015).

În 2013 „Musica Viva” a fost unul dintre ansamblurile selectate de BBC
Radio Classic să reprezinte Ziua României în transmisiunile Uniunii Euro-
pene de Radio, iar în 2017 se număra printre artiştii invitaţi la Festivalul
„George Enescu.”

4 iulie 2019, ora 21:00, Piaţa Turnului

DIALOGURI ÎNTRE MUZICA VECHE TRANSILVĂNEANĂ ŞI EU-
ROPEANĂ

ANSAMBLUL DE MUZICĂ VECHE „CODEX”

Interpretează: Ignác CSABA FILIP (flaute); László KOVÁCS (fidulă,
vioară); Éva KOVÁCS (rebec); Csaba ADORJÁN (fidulă, violă); Zsombor
LÁZÁR (fidulă bas, violoncel, cobză); Éva SZABÓ (flaute, percuţie).

În program: muzică din Franţa, Spania, Italia, România (Transilvania),
dansuri valahe din Europa de Est.

„CODEX” a luat fiinţă în
anul 1996, având în componenţă
profesori şi studenţi ai Facultăţii
de Muzică a Universităţii „Tran-
silvania” din Braşov. Ansamblul
cercetează muzica cultă din
Transilvania şi Europa de Est,
precum şi alte surse europene
care au tangenţă cu aceasta.
Membrii formaţiei s-au speciali-
zat în cadrul cursurilor de măies-
trie interpretativă barocă din
marile centre muzicale euro-
pene: Innsbruck, Utrecht, Karl -

sruhe, Basel, Budapesta.
Ansamblul are o prezenţă permanentă în viaţa muzicală de muzică

veche din ţară şi peste hotare.
În 2015, formaţia a colaborat la concertul de deschidere al Festivalului

„George Enescu”, alături de Corul Naţional „Madrigal”.

5 iulie 2019, ora 19:00, Teatrul Tineretului

CONCERT „ANOTIMPURILE”

Interpretează: Alexandru TOMESCU – vioară (România); Sânziana
MIRCEA – pian (Italia); Omar MASSA- bandoneon (Argentina).

În program: Bach, Haendel, Beethoven, Massenet, Kreisler, Porum-
bescu, Piazzolla. 

ALEXANDRU TOMESCU întruneşte, în conştiinţa publicului, am-
prenta unei vocaţii şi a unui destin artistic, dublate de o energie puţin obiş-
nuită pentru a le traduce în faptă şi, în plus, cu şansa de a cânta pe o vioară
Stradivarius Elder Voicu, obiect de Patrimoniu naţional, Categoria Tezaur.

Urmează Conservatorul din Bucureşti, şi obţine burse de studii în
S.U.A. şi Elveţia, unde studiază cu Eduard Schmieder (2000) şi cu Tibor
Varga (2001). 

Dintre numeroasele competiţii naţionale şi internaţionale câştigate men-
ţionăm Concursul „Paganini” (Genova, 1995), Concursul „Marguerite Long
– Jacques Thibaud” (Paris, 1999) şi Concursul „George Enescu” (1999). A
concertat sub bagheta unor dirijori importanţi, între care Kurt Masur şi Va-
lery Gergiev, Vasilii Petrenko, alături de pianişti precum Valentina Lisitsa
şi Eduard Kunz, în săli celebre ca Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall,
Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées.

Este omul care a creat o revoluţie în muzica clasică românească şi or-
ganizează de 11 ani TURNEUL INTERNAŢIONAL STRADIVARIUS,
proiect cultural realizat exclusiv cu fonduri private.

5 iulie 2019, ora 21:00, Piaţa Turnului

CONCERT POP
HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA

Interpretează: Horia BRENCIU – voce; Cristi
CREŢU – chitară; Sergiu BERINDEI – tobe;
Eduard NICOLAE – clape; Marius VĂDUVA –
clape; Iulian CORLĂŢEANU – bas; Harvis CUNI
PADRON – trompetă; Răzvan TRIFAN – saxofon;
Antonio ALEXANDRU – trombon; Bianca SU-
MĂNARIU – backing; Alice BADEA – backing.

HORIA BRENCIU este unul dintre cei mai
longevivi, talentaţi şi complecşi artişti din Româ-
nia, care a trecut cu succes de la televiziune la ac-
torie şi la muzică de-a lungul unei cariere de peste
25 de ani. S-a născut la 27 august 1972 la Braşov.
A absolvit Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” din
localitatea natală, iar apoi Academia de Teatru şi Film din Bucureşti. Prima
apariţie televizată a lui Brenciu a avut loc în vara lui 1993, în producţia
TVR „Concurs de seducţie”, realizată pe litoral, la Costineşti.

Discografia sa conţine, între altele, albumele: „Un băiat” (1995), „Totul
e simplu!” (2003), „E vară iar” (2005), „Noua lună” (2008), „Fac ce-mi
spune inima” (2012), „Inimă de piatră” (2013), „40+plus” (2014).

6 iulie 2019, ora 21:00, Piaţa Turnului

SEARĂ DE OPERĂ
ORCHESTRA SIMFONICĂ A OPEREI NAŢIONALE ROMÂNE

CLUJ-NAPOCA

Dirijor: Adrian MORAR. 
Solistă: Anda-Louise BOGZA (soprană, Opera de Stat Praga).
În program: Franz von Suppé, Christoph Willibald Gluck, Georges

Bizet, Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Josef Strauss, Jo-
hann Strauss fiul, Giacomo Puccini. 

OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ CLUJ-NAPOCA, prima institu-
ţie lirică a ţării, a luat fiinţă la 18 septembrie 1919, sub conducerea unor
personalităţi artistice de marcă precum tenorul Constantin Pavel, dirijorul
italian Egisto Tango, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul Dimitrie
Popovici-Bayreuth. 

De la înfiinţare şi până în prezent, pe scena Operei Naţionale Române
Cluj-Napoca au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operete
şi balete din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate
şcolile şi stilurile. Pe această scenă au fost interpretate peste patruzeci de
creaţii româneşti, culminând cu „Œdipe” de George Enescu, „Meşterul Ma-
nole” de Sigismund Toduţă sau baletul cu cor „Luceafărul de Ziuă” de
Tudor Jarda.

ANDA-LOUISE BOGZA este solistă a Teatrului National din Praga
şi protagonista unei cariere strălucite, artista născută la Piatra-Neamţ cân-
tând pe cele mai cunoscute scene din Europa, Asia şi America.

De remarcabile succese s-au bucurat spectacolele sale cu rolurile Aida,
Leonora, Abigaille, Rusalka, Manon, Turandot, la Operele de Stat din Viena,
Hamburg, Leipzig, Budapesta, Frankfurt, „Deutsche Oper Berlin”, „New
Israeli Opera Tel Aviv” sau Tokio. A interpretat rolul Tosca la prestigiosul
Festival „Maggio Musicale Fiorentino”, la Opera de Stat din München (di-
rijor Zubin Mehta), la „Semperoper Dresda” (dirijor F. Luisi), la „Arena di
Verona”, Teatrul de Operă din Roma, „Teatro de la Maestranza Seville”,
„Volksoper Viena”, Teatrele Naţionale din Bratislava, Bordeaux, Teatrele
Regale din Bruxelles şi Copenhaga.

A obţinut premiul „Thalia” pentru interpretarea rolului Minnie din
opera pucciniană „Fata din FarWest”. A câştigat Premiul I şi Premiul Pu-
blicului la Concursul Internaţional de Canto de la Vienna. A interpretat crea-
ţii vocal-simfonice în săli de renume ca „Musikverein Viena”,
„Festspielhaus Salzburg”, „Royal Albert Hall” Londra, „Bruckmerhaus
Linz”, „Liederhalle Stuttgart”, Amfiteatrele din Madrid şi Dublin, Sala
Radio Bucureşti, „Suntory Hall” Tokio, Taipei.

Anda-Louise Bogza a realizat compact-discuri editate de „Arte Nova
Classics” (Leonora din „Trubadurul”), Arii din opere italiene – CD-portret,
„Decca” (Rosina /P . Haas). Are efectuate înregistrări TV: „Rusalka” / Dvo-
řák, CD Lieduri. 

(N. R. – Prezentare prescurtată.)
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ompozitorul Eugen Doga spune că,
pe lângă vocaţie şi har, trebuie să
crezi cu tărie în ceea ce faci, pentru
ca şi publicul să te creadă. Cu o pu-
tere creatoare nemărginită, capabilă
de artă înaltă, maestru-i un munte de
bucurie.

• Ce a reprezentat pentru dumnea-
voastră participarea la „Vacanţele Muzi-
cale”? 

– O mare bucurie. Aveţi un oraş fru-
mos – Piatra (rară!)-Neamţ! Până acum nu
am mai fost niciodată aici. Podoaba oraşu-
lui sunteţi dumneavoastră, toţi locuitorii
acestei minunate aşezări istorice. Mi-a fost
uşor să fac programul serii, pentru că am
de unde alege. Nici nu-mi vine să cred că
am scris atâta muzică, dar spre marele meu
regret, nu toată este cunoscută. Acesta-i
defectul nostru, nu ne uităm şi lateral, ci
numai în faţă şi de asta multe lucrări sunt
necunoscute. Am venit cu mari aşteptări şi
ele s-au adeverit. Mulţumesc, Piatra-Neamţ!
Plec acasă împlinit!

• Cum se naşte un cântec, un cântec
bun mai cu seamă?

– Dacă aflaţi, să-mi spuneţi şi mie.
Numai Bunul Dumnezeu ştie. Când se ames-
tecă toate culorile, ce căpătăm? Lumina albă.
Ce este lumina albă? Este curcubeul. Am o
cantată, care se intitulează „Curcubeul
alb”, pe versurile lui Emil Loteanu, Dum-
nezeu să-l ierte, un mare, mare artist. Îmi
lipseşte Emil Loteanu, îmi lipseşte Gri-
gore Vieru, îmi lipseşte Ion Popescu-
Gopo, oameni cu care mă simţeam
împlinit. Acum mă simt absolut lipsit de
sinele meu, pentru că sinele meu era alcă-

tuit din ei. Omul se realizează atunci când
se regăseşte. Eu mă regăseam în ei. Eu
spun că inspiraţia este rezultatul muncii.
Inspiraţia se naşte în interior, de la primul
succes.

• Care este „locul” din dvs. în care
muzica pe care o iubiţi atât de mult se
aude cel mai adânc?

– Eu m-aş referi la locul muzicii în si-
nele meu, fiindcă acesta este locul. Nici
nu-mi imaginez cum aş fi fără muzică.
Fără creaţie, mai bine zis. Omul este făcut
pentru creaţie. Aş fi creat oriunde, chiar
dacă eram lăcătuş mecanic, pentru că
aceasta era prima meserie pe care trebuia
s-o fac după terminarea şcolii, când era o
sărăcie lucie şi oamenii mureau ca muş-
tele. Nu aş fi făcut şuruburile alea mult

timp pentru că sigur inventam ceva, alt -
ceva decât făceau colegii mei la strung.
Componistic vorbind, nu pot să fac acelaşi
lucru de două ori, nu mă pot repeta. Când
am intrat la liceul de muzică nu ştiam cum
arată un pian. Nici nu cunoşteam cuvântul
acesta. Am deschis uşa clasei, nu era ni-
meni şi am văzut acolo un instrument mu-
zical mare. Şi m-am apropiat de acea
„soba neagră”, care avea nişte clape albe.
Între acestea erau şi nişte clape negre şi nu
ştiam că şi pe acelea se cântă. Şi am pus
mâna mea cu bătături de la sapă şi furcă pe
ele şi am trăit un miracol. Am apăsat do-
mi-sol, nu ştiam ce note sunt. Astfel, mi
s-a deschis o lume pe care nici nu o bănu-
iam, care m-a urmărit toată viaţa. Şi încă
merg după acest Do major, încerc să-l des-
cifrez şi nu pot. Este un nesfârşit, o imen-
sitate, un infinit.

• Cu ce se alege un muzician într-o
carieră?

– Nu cu foarte multe lucruri, din
cauză că este neînţeles de conducătorii
ţării. Arta este un mijloc de a înlesni fru-
museţea între oameni, de linişte, de armo-
nie sufletească. Refuz să mai scriu muzică
de film pentru că acum se cere acest ritm
nebun, acest „bum-bum”. A dispărut as-
pectul cantabil al muzicii, a dispărut rezul-
tatul unei energii care se naşte în interior.

• Dacă ar fi să retrăiţi viaţa, cu ce aţi
începe?

– Eu aş începe-o aşa cum a fost, aş re-
peta-o. Eu mi-am modelat viaţa. E foarte
straniu, acum, uitându-mă în urmă, văd că
eram un pragmatic. Eu am ştiut tot timpul
ce-mi doresc. Am vrut să fiu observat şi
am căutat mijloacele prin care să-mi ating
acest ţel. Pe lângă vocaţie şi har, trebuie să
fii gata de orice sacrificiu, să dai tot ce ai,
tot ce poţi. Să crezi cu tărie în ceea ce faci,
pentru ca şi publicul să te creadă.

• Gloria, renumele au venit repede?
– Nu cred că am glorie. Eu doar mă

înţeleg cu publicul, atât. Eu vorbesc cu pu-
blicul aceeaşi limbă. Trebuie să fii foarte
dur cu tine însuţi, foarte serios în muncă,
foarte rezistent fizic şi psihic. Să respingi
compromisul, chiar şi calea de mijloc. Am
lucrări care prind praf, pentru că nu sunt
solicitate de mai mulţi ani. Giuseppe
Verdi, în fiecare an, punea operele sale în
scenă. Noi, în secolul XXI, aşteptăm în
zadar aşa ceva. Da, avem zeci de ani re-
zervă? Acum timpul este mai condensat,
ceasul este plin. Oamenii buni, oamenii in-
struiţi, specializaţi nu au loc nicăieri şi
nişte comozi, conformişti se află în locuri
importante.

• De ce avem nevoie ca să fim fericiţi?
– De fericire. Fericirea se capătă da-

torită fericirii. Dacă noi vrem fericire, tre-
buie să ne orientăm spre bine, spre lumină.
Dacă dorim fericire şi ne orientăm spre
rău, întuneric, n-o vom avea. Bunătatea
trebuie să se însoţească doar cu bunătate,
nu poate fi altfel. Eu doresc să fiu fericit şi
caut mijloacele pentru a fi fericit. Eu intru
în scenă fericit. Cu siguranţă, fericirea se
va transmite şi publicului. 

A consemnat Violeta MOŞU

Maestrul Eugen Doga:
Mulţumesc, Piatra‐Neamţ!

Plec acasă împlinit!
C rofesorii sunt expuşi unor factori de risc pentru să-

nătate despre care se vorbeşte public prea puţin.
Munca didactică ţine, evident, de vocaţie şi adesea
doar acest aspect îi motivează pe cei care şi-au luat
asupra lor misiunea nobilă de a-i educa pe copii şi
tineri. Din păcate însă, statutul lor în societatea
noastră este în cădere. Prost remuneraţi şi descon-

sideraţi, majoritatea continuă să-şi facă datoria pe drumul
unui fel de apostolat în contrast cu vremurile. 

Deşi nu există diferenţe semnificative în privinţa ris-
cului de afectare a sănătăţii mentale faţă de alte categorii
profesionale (cu excepţia observării unei prevalenţe mai
mari a tulburărilor de anxietate pe întreaga durată a vie-
ţii), stresul ocupaţional şi sindromul „burnout” rămân
cele mai frecvente probleme de sănătate ale lor, iar Ro-
mânia are situaţia ei particulară şi în această privinţă. Ast-
fel, un studiu a arătat, în legătură cu epuizarea emoţională
şi depersonalizare, un scor mai înalt în comparaţie cu gru-
puri similare din Europa. De asemenea, vechimea (care
presupune, teoretic, o mai bună adaptare la situaţiile di-
verse din procesul de învăţământ) nu îi protejează pe pro-
fesori în această privinţă. Dimpotrivă (şi paradoxal la
prima vedere), există în timp un cumul în acest sens care
se reflectă în starea de sănătate. 

Factorii de risc ai stresului la această categorie pro-
fesională sunt cerinţele de pregătire permanentă (mai
multe decât în alte domenii), lipsa de autonomie şi ne-
participarea în luarea deciziilor, atmosfera de competiti-
vitate cu ceilalţi colegi sau superiori, lipsa recunoaşterii
sociale a statutului profesional, lipsa recunoaşterii meri-
telor individuale, problemele de disciplină la clasă, biro-
craţia, numărul de sarcini peste nivelul resurselor de timp
şi energie, lucrul în sistem „deadline”, lipsa de motivare
în învăţare a elevilor, hărţuirea psihologică din partea su-
periorilor şi chiar a colegilor şi, nu în ultimul rând, remu-
nerarea inadecvată. 

Mai mult, expunerea la stres nu se întâmplă numai
din cauza solicitărilor legate de natura propriu-zisă a
muncii, ci şi pe seama presiunilor de la nivelul societăţii
în ansamblul ei. Pentru că – nu-i aşa? – toată lumea are
azi o părere despre educaţie. Părinţii ştiu adesea mai bine
decât profesorii cum ar trebui educaţi copii lor şi nu se
sfiesc să dea sfaturi, mass-media, la fel, se arată „intere-
sată” de ceea ce se întâmplă cu şcoala mai ales în pe-
rioada examenelor, iar statul pare că şi-a găsit, la rândul
lui, în sistemul de învăţământ un teren numai bun pentru
experimente.

Tabloul nu este foarte senin, dar adevărata problemă,
care ar trebui să ne îngrijoreze în primul rând, este legă-
tură directă şi clară, arătată de studii, între acest tip de
stres şi boli precum hipertensiunea arterială, afecţiunile
coronariene, infarctul, ulcerul, cancerul, ciroză hepatică
şi depresia. 

Soluţia? Probabil că pornind de la studierea în detaliu
a tuturor factorilor de risc s-ar impune un program naţio-
nal de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale ale cadre-
lor didactice, prin îmbunătăţirea relaţiilor profesionale şi
a climatului în spaţiul şcolilor şi prin reconsiderarea im-
portanţei unei munci fără de care nicio ţară nu poate vorbi
despre viitor. 

Prof. psih. Vasile BAGHIU

NOTE DE TRECERE

Riscuri pentru sănătate
ale profesorilor
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3/1949 – Florin-Mircea Zaharescu, la
Sibiu, artist plastic.
Stabilit la Roman.
Institutul „Nicolae
Grigorescu” (1968-
1974). Membru U.
A. P. A debutat la
Salonul de Ară

Plastică de la Sibiu
(1974). Expune (1979-
2012) la: Bacău, Con-
stanţa Roman, Piatra-Neamţ, Bienala „Lascăr
Vorel”. Bursă de studii la Paris. Autor al sculptu-
rilor monumentale „Roman Muşat”, „Miron
Costin”, „Sergiu Celibidache”, „Mihail Jora”,
„dr. Fălcăianu”, toate în Roman, „Mihail Sado-
veanu”, la Hanu-Ancuţei. Autor de sculpturi re-

ligioase, basoreliefuri, grupuri statuare în biseri-
cile catolice din Şcheia, Adjudeni, Sagna, Slănic
Moldova, Buruieneşti, Rotunda, Târgu-Ocna, In-
stitutul Franciscan din Roman ş. a.

■ 4/1914 – n. Nichita Bistriceanu, la Pia-

tra-Neamţ (pseud. Mihai Nichita, d. 30. 12.
1997), ziarist, poet, prozator, absolvent al Şcolii
Normale de Băieţi „Gheorghe Asachi” din Pia-
tra-Neamţ şi al Şcolii Militare de Ofiţeri de Re-
zervă, învăţător (Tarcău, Ardeluţa, Cracăul-
Negru şi Bistriţa), ziarist („Flacăra” şi „Ceah-
lăul” Piatra-Neamţ, „Steagul roşu” Bacău). În
război, a participat pe front, şi în Est, şi în Vest.
A fost primit în U. S. (1951), când, se pare, Mi-
hail Sadoveanu i-a atribuit numele Nichita Bis-

triceanu. A făcut parte din Filiala Piatra-Neamţ a
U. S, alături de Dumitru Almaş, Har. Mihăilescu,
Lucian Mircea (Constantin Borş), B. Munte,
Constantin Gavriliu ş. a., punând bazele Cena-
clului literar „Slova nouă”. Cartea apărută pos-
tum – „Glasul sufletului meu. Poezii – jurnal de
război” (2007), îngrijitor al ediţiei, Emil Bucu-
reşteanu. 

■ 6/2002 – d. Marin-Marcel Drăgotescu,
la Piatra-Neamţ (n. 4. 02. 1934, Craiova)

■ 9/1946 – n. Mircea-Răzvan Ciacâru, la
Cluj, pictor. Cursuri primare, gimnaziale, liceale
şi Facultatea de Arte Plastice (1973), toate la Ti-
mişoara. Repartizat în Judeţul Neamţ (1973), a
predat la şcolile din Bălţăteşti şi Negreşti, apoi,
la Şcoala Populară de Artă, până în 1981, când
s-a transferat la Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ (muzeograf restaurator). Expoziţii perso-
nale (1974-2013) la: Piatra-Neamţ, Bucureşti,

Rememorări nemţene

n

CALENDAR
– iulie 2019

2. EMIL GÂRLEANU (5 ian.1878 –
2 iul.1914) – 105 de ani de la moartea
prozatorului;

02. ŞTEFAN CEL MARE (1457
– 2 iul.1504) – 515 ani de la moartea
domnitorului; 

05. JEAN COCTEAU (5 iulie
1889 – 11 nov. 1963) – 130 de ani de

la naşterea dramaturgului şi romancierului
francez;

06. GEORGE LESNEA (25 mart.
1902 – 6 iulie 1979) – 40 de ani de la moar-
tea poetului;

06. ION VINEA (17 apr.1895 – 6
iul.1964) – 55 de ani de la moartea scriito-
rului şi gazetarului;

12. PABLO NERUDA (12 iulie 1904 –
23 nov. 1973) – 115 ani de la naşterea poe-
tului chilian, laureat al Premiului Nobel pen-
tru Literatură pe 1971;

15. A. P. CEHOV (29 ian. 1860 – 15
iulie 1904) – 115 ani de la moartea drama-
turgului şi prozatorului rus;

19. FRANCESCO PETRARCA (20
iulie 1304 – 19 iulie 1374) – 715 ani de la
naşterea poetului, prozatorului şi umanistu-
lui italian;

20. GHEORGHE DOJA (cca.1470 –
20 iul.1514) – 505 de ani de la moartea re-
voluţionarului;

21. EREMIA GRIGORESCU (28
nov. 1863 – 21 iulie 1919) – 100 de ani de
la moartea generalului;

21. ERNEST HEMINGWAY (21 iulie
1899 – 2 iulie 1961) – 120 de ani de la naş-
terea scriitorului american, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură pe 1954;

24. CONSTANTIN NOICA (24 iulie
1909 – 4 dec. 1987) – 110 ani de la naşterea
filozofului şi scriitorului;

28. VICTOR BABEŞ (28 iul.1854 – 19
oct.1926) – 165 de ani de la naşterea omului
de ştiinţă;

30. DENIS DIDEROT (5 oct. 1713 –
30 iulie 1784) – 235 de ani de la moartea fi-
lozofului şi scriitorului iluminist francez;

31. NEAGU DJUVARA (31 iul.1914)
– 105 de ani de la naşterea istoricului. 

Red.
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VIAŢA SECRETĂ LA
„RAREŞ” ÎN MIJLOCUL
SECOLULUI AL XX‐LEA

itlul este la modă. Sunt convins că şi para-
grafele de mai la vale se înscriu trendy în
tendinţele actuale ale presei. OK?

Dacă se scrie/spune mult despre viaţa
mai puţin sau deloc cunoscută a vedetelor
din diferite domenii ale tumultuoasei vieţi
sociale, de ce nu am ridica un colţ al cortinei,

să devoalăm astfel câte ceva din viaţa secretă la
„Rareş”, de acum trei sferturi de veac, chiar dacă
pe atunci nu prea existau elevi – vedete. Erau cu
prisosinţă, frumoase, premiante şi inteligente, co-
legele noastre de la Liceul Teoretic de Fete (acum
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”).

Viaţa secretă a elevilor? Vezi bine! Doar nu
aveam cum s-o cunoaştem pe cea, mult mai bogată
cred, a profesorilor noştri – deşi unii erau cu ade-
vărat celebri.

Nu mă voi opri la banalităţi eterne, cum ar fi
suflatul şi copiatul. S-a scris prea mult, exage-
rându-se, despre aceste mici şi nevinovate păcate
perene. 

Pentru ce urmează, nu am cerut consimţămân-
tul actualilor elevi ai Colegiului „Petru Rareş”.
Fiind convins totuşi că altele sunt acum liniile de
rezistenţă în viaţa secretă de pe Ştefan cel Mare şi
că nu cunosc şi nu pot divulga secretele lor de uz
curent, voi încerca să-mi amintesc câteva aspecte
care erau caracteristice frondei şcolăreşti, în afara
şi uneori împotriva regulamentelor severe din anii
ʼ50 ai veacului trecut.

În viaţa lor secretă, rareşiştii păstrau atunci cu
sfinţenie moşteniri temeinice, la care nu renunţau
chiar când practicarea unor obiceiuri străvechi îi
punea în mare pericol. 

Ca exemplu, să menţionăm liricul obicei de a
caligrafia versuri inocente sau contondente pe albul
imaculat al pereţilor din cabinele de toaletă. Actul
artistic strict interzis era semnalat mereu şi cu
năduf cancelariei de către Costache Negru, omul
la toate, cel obligat să acopere zilnic, în zori, cu
var, producţiile din ultimele 24 de ore, micro ca-
podopere ale unor viitori scriitori, gazetari şi actori
cu renume naţional. Ba şi internaţional, la urma-
urmei, dacă mă opresc, spre a nu lungi lista, doar
la biografia lui Valeriu Lazarov, teleast de înaltă
valoare în Europa, sau Cicerone Cernegura, redac-

tor la importanta gazetă „Corriere della Sera”.
Cancelaria, populată de domni serioşi, se pre-

făcea totdeauna a uita pâra bietului Costache ...
Numai că, după 1945, când au început să apară epi-
gramele satirice cu vădit conţinut politic, antico-
munist, gluma se îngroşase şi devenise infracţiune
politică, făcând victime între îndrăzneţii noştri co-
legi, adolescenţi condamnaţi la ani grei de puşcă-
rie.

În general, cunoscuţi ca tineri bine crescuţi,
disciplinaţi, respectuoşi şi mai ales premianţi, nu
se ştia în târg că elevii Liceului Alb, chit că nu toţi
aveau cultură muzicală, organizau uneori, nu prea
des, din plictis şi enervare, subversivul „Concert
în Sol”, cu două grade ale intensităţii sonore, adică
„în Sol minor” şi „în Sol major”, numit „în Sol” fi-
indcă se producea pe duşumea.

Clasa din care făceam parte la mijlocul vea-
cului al XX-lea, având în efectivele sale un sem-
nificativ procent de „olimpici”, nu putea suporta,
între altele, bădărănia şi crizele de sadism ale unui
rătăcit în profesorat, poreclit pentru eternitate, să
zicem, Hrean. Prin urmare, mai ales Hrean se bu-
cura de concertele noastre bine temperate.

Procedura era genial de simplă. Aşezam din
pauza de recreaţie, pe duşumeaua clasei, instru-
mentele muzicale, creioane solide, marca Hard -
tmuth numărul 2, cu secţiune octogonală, şi, în
timpul lecţiei, la un semn discret al multi premian-
tului Romeo Findrihan, liderul nostru, poreclit cu
simpatie Câlţ, puneam talpa pantofului pe creion. 

De obicei, în antica şi anosta verigă a lecţiei
numită „verificarea cunoştinţelor anterioare” –
când îi era lui Hrean lumea mai dragă, fiindcă
atunci, cu elan, tocmai umplea rubricile noastre din
catalog cu 2 şi 3, note puse aiurea, pentru că am fi
„derbedei” şi „golănoi”, într-un colţ al sălii prin-
deau a se mişca lent, înainte şi înapoi, pantofii şi
bocancii câtorva dintre noi; şi concertul „în Sol
minor” începea pianissimo, ca în „Boleroul” lui
Ravel, mergându-ne drept la inimă. 

Hrean se repezea de îndată, cu arme şi bagaje,
încotro răsuna divin „sunetul muzicii”, pentru îm-
plinirea presupusului flagrant; însă, la mijlocul
avântului său coercitiv, concertul se muta subit în
colţul diametral opus al sălii, în crescendo, cu
adaosuri de instrumente, exact ca în capodopera lui
Ravel; şi tot aşa, de colo – colo, până la culminan-
tul fortissimo, „în Sol major”, executat cu brio de
întreaga orchestră, intrată în extaz.

Scos din pantofi, cu faţa congestionată şi stri-
gând obişnuitele insulte la adresa noastră, Hrean
ieşea din sală trântind uşa, zorea cât îl ţineau pute-
rile pe coridorul lung al parterului, cobora gâfâind

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani
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el Aviv, Almere – Olanda, Frankfurt pe
Main. Expoziţii de grup şi colective (1970-
2014) la: Timişoara, Arad, Turnu Severin,
Iaşi, la Palatul Parlamentului, Bienala
„Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ, Expoziţia
„Voroneţiana”, Suceava, Expoziţii interju-
deţene (1980-2007): Braşov, Suceava, Ga-
leria „Apollo”; Expoziţie de grup la

Bruxelles. În colecţii:
Olanda, Franţa, Canada,
S. U. A., Germania, Is-
rael, Suedia, Italia. 

■ 15/1954 – n. Ioan
Popei, la Agapia, Neamţ,
artist plastic. A absolvit
Şcoala Populară de Artă,
participă la expoziţii de
grup cu artiştii din Piatra-
Neamţ şi la taberele de

creaţie. Este autor de pictură religioasă, cu care se
afirmă în ţară şi în străinătate. Expoziţii: Franţa,
Olanda, Australia, Austria, Germania, Ungaria.
Are lucrări în colecţii din Europa, Australia şi S.
U. A. A primit Marele Premiu al Expoziţiei Tabe-
rei de Creaţie Botoşani, Premiul pentru Portret la
Concursul „Arthur Verona” ş. a. 

■ 15. 07. 1976 – n. Daniel Dieaconu, la Pia-
tra-Neamţ, profesor, istoric, eseist, documenta-
rist. Este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului
de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi In-
tegrare Europeană al Universităţii Bucureşti, pro-
fesor mentor pentru istorie, doctor în istorie
(2007), membru al Consiliului Ştiinţific al Par-
cului Naţional Ceahlău, membru al Consiliului
Director al Forumului Montan Român, Filiala
Neamţ. Cărţi (în nume propriu): „La poale de
Ceahlău”, „Ceahlăul, muntele legendelor sau le-
genda muntelui”, „Legendele Muntelui Ceah-

lău”, „Evreii din Moldova
de Nord, cu privire spe-
cială asupra Judeţului
Neamţ / De la primele
aşezări până în anul
1938”, „Realitatea unui
mit: Corneliu Zelea Co-
dreanu”, „Mitologie şi
creştinism la Muntele
Ceahlău” ş. a. Premiul
Revistei Apostolul, 2016.

■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-
Neamţ, artist plastic, absolvent al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi
(2008). Între 1996 şi 2008, a organizat şi deschis
expoziţii personale la Centrul Culturii Franceze,
Galeriile „Top Art”, Galeriile „Vert”, Galeriile

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

T

CALENDAR
– august 2019

3. VERONICA MICLE (22 apr.
1850 - 3 aug. 1889) – 130 de ani de la
moartea poetei;

09. CONSTANTIN I. PARHON
(15 oct. 1874 - 9 aug. 1969) – 50 de
ani de la moartea medicului, preşe-
dinte al Academiei Române;

10. PANAIT ISTRATI (10 aug. 1884 -
16 apr. 1935) – 135 de ani de la naşterea
scriitorului;

10. TAMARA BUCIUCEANU-
BOTEZ (10 aug. 1929) – 90 de ani de la
naşterea actriţei de teatru şi de film;

13. ALFRED HITCHCOCK (13 aug.
1899 - 29 apr. 1980) – 120 de ani de la naş-
terea regizorului şi scenaristului american; 

15. CONSTANTIN BRÂNCO-
VEANU (1654 - 15 aug. 1714) – 305 de ani
de la moartea domnitorului;

18. MARCEL CARNÉ (18 aug. 1909
- 31 oct. 1996) – 110 ani de la naşterea regi-
zorului francez de film; 

18. MIRCEA SÂNTIMBREANU (7
ian. 1926 - 18 aug. 1999) – 20 ani de moar-
tea prozatorului;

20. ION I.C. BRĂTIANU (20 aug.
1864 - 24 nov. 1927) – 155 de ani de la naş-
terea omului politic;

22. GHEORGHE D. ANGHEL (22
aug. 1904 - 9 apr. 1966) – 115 ani de la naş-
terea sculptorului;

25. JOHANN GOTTFRIED von
HERDER (25 aug. 1794 - 18 dec. 1803) –
225 de ani de la naşterea scriitorului, teolo-
gului şi filosofului german;

26. CAROL DAVILA (8 apr. 1828 - 26
aug. 1884) – 135 de ani de la moartea medi-
cului;

28. JOHANN WOLFGANG von GO-
ETHE (28 aug. 1749 - 22 mart. 1832) – 270
de la naşterea scriitorului şi omului de ştiinţă
german;

28. RODICA OJOG-BRAŞOVEANU
(28 aug.1939 - 2 sept. 2002) – 80 de ani de
la naşterea prozatoarei. (Red.)
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scara profesorilor” şi năvălea zgomotos în
cabinetul cu mobilier clasic, al directorului,
pe atunci fiind baci suprem chiar blândul pe-
dagog, miraculosul matematician Constan-
tin Borş, supranumit de noi, cu dragoste şi
respect, Costică.

După un dialog de câteva minute, cei
doi soseau împreună în clasa noastră, unde îi în-
tâmpina, dincolo de uşa larg deschisă, o linişte
mormântală. Înăuntru, pozau cu surprinzător meş-
teşug actoricesc nişte adolescenţi harnici, mulţi
„olimpici” chiar la matematică, pozaţi cu nasul în
caietele pe care alergau cu sârg, demonstrativ, cre-
ioanele, scriind formule întortocheate şi abracada-
brante. La intrarea celor doi dascăli, pârâţii săreau
în poziţie de drepţi şi fără să clipească, privindu-l
drept în ochi pe dragul lor Costică, în semn de su-
prem respect.

Cum la matematică ne învăţa carte în fiecare
zi însuşi directorul, care avea parte de admiraţia şi
de respectul nostru deplin, de simpatia şi de recu-
noştinţa noastră, Constantin Borş era dispus pe ju-
mătate să-l creadă pe reclamant; pe cealaltă
jumătate însă ne credea pe noi, cei dragi lui. 

Spre a lua o decizie bine chibzuită, în pauza
următoare directorul chema în cabinetul său doi
elevi: pe Stejărel Cojoc, atunci premiantul de ser-
viciu, acum un destoinic peste-opzecist pensionar,
şi pe şeful clasei, din întâmplare cel care scrie
aceste mărturisiri tardive.

Rugându-se fierbinte în gând pentru iertarea
păcatului, cei doi minţeau cu ardoare, negând ve-
hement acuzaţiile lui Hrean. Directorul nu-i credea,
dar nu avea ce face; îi mustra niţel şi uite-aşa se în-
cheia repriza muzicală. 

Acum trei sferturi de veac, funcţiona prompt
o justiţie secretă, unanim acceptată, a fiecărei clase
de la „Rareş”. Păcatele vreunui coleg se puneau în
discuţia generală şi vinovăţiile se stabileau ca la
curtea cu juri, prin vot.

Cândva, pe la începutul anului 1949, dintr-o
cauză de reală şi adâncă tristeţe, şi anume pentru
că în clasa noastră erau din nefericire doi elevi or-
fani, s-a decis să nu se folosească niciodată impre-
caţii cu referire la mamă. 

La prima greşeală, cel în cauză primea un
avertisment. La a doua, conclavul se aduna şi de-
cidea sancţiunea cea mai aspră – gealăul.

„Gealăul” sau „trasul la gealău” era o pe-
deapsă morală, moştenire păstrată şi păzită cu sfin-
ţenie. Nu ştiam cine şi când a inventat-o, nu ne
băteam capul cu istorii minore, dar de la regulile
străvechi nu ne abăteam nici cu un micron.

Conclavul decidea aritmetic de câte ori să în-

dure pantalonii delincventului sancţiunea dictată,
care se petrecea aşa: patru dintre noi, cei mai voinici,
îl ridicau pe condamnat în poziţie orizontală, cu faţa
în sus, îi aşezau cu grijă postamentul pe scândura
lus truită a pupitrului de două locuri şi, mişcându-l
înainte şi înapoi, îl trăgeau la gealău, imitând mâ-
nuirea sculei antediluviene, de tâmplărie.

Aveam grijă ca procedura să nu fie defel du-
reroasă. Valoarea sancţiunii era numai morală. Să
te pună colegii, ditamai coblizanul, cu fundul pe
pupitru şi să lustruiască scândura de stejar, purtă-
toare de semne lăsate de zeci de generaţii alfabeti-
zate, folosind pantalonii tăi, vezi bine că nu era
deloc plăcut. Amorul propriu, adolescentin, sufe-
rea.

După calendarul ortodox, românii sărbătoresc
cu fast ziua împăraţilor sfinţi Constantin şi Elena
la 21 mai, când, precum sună poema, „… rozele-
nfloresc scăldate-n aurul din soare …”. Un obicei
venit din adâncurile istoriei rareşiste cerea ca liceul
să fie împodobit în acea zi cu flori de trandafir. Şi,
dacă ţinem seama că pe directorul nostru din anii
ʼ50 ai veacului trecut îl chema Constantin, e de în-
ţeles că ardoarea noastră întru a-l sărbători cu flori
de trandafir atinsese apogeul.

Trandafirii se răsfăţau în grădinile oraşului şi
înfloriseră bogat, ca niciodată. Dar în Piatra-
Neamţ, în vremea aceea aspră şi mohorâtă, nu exis-
tau florării.

Îmi asum, alături de mulţi colegi, vina. S-a
prescris, ştiu, dar din conştiinţa noastră, de bătrâni
acum, nu se poate şterge păcatul.

Deşi se ştia din veche experienţă ce se poate
petrece, spre marea noastră surpriză, în noaptea de
20 spre 21 mai din acel an nimeni nu şi-a păzit gră-
dina, din care, până dimineaţa, florile de trandafir
dispăruseră. 

Foarte târziu, când eram director la „Rareş”,
un respectat magistrat pensionar, vestit prin florile
minunate din grădina sa, mi-a mărturisit că oame-
nii serioşi, mulţi dintre ei foşti elevi ai Liceului,
participanţi la nopţi ale trandafirilor cu ani în urmă,
se hotărâseră să nu intervină contondent în acţiunea
noastră combătută de lege. Şi ei, ca şi noi, îl admi-
rau pe profesorul Constantin Borş şi respectau cu
reverenţă Liceul şi tradiţiile secrete ale elevilor.

De departe, dureros de departe, şi în timp, şi
în spaţiu, la ceasuri nocturne de reverie şi bilanţ,
aud şi acum, pregnant, cum cânta viaţa secretă a
generaţiei mele, uneori mozartian, glumind, alte
ori, mai ales, copleşitor de dramatic, poate ca în
„Simfonia Destinului”.

Mihai-Emilian MANCAŞ

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani

„
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Lascăr Vorel”, toate
în Piatra-Neamţ;
Centrul Ecumenic
Durău, Galeria
„Arta” Bucureşti,
Palatul Parlamen-
tului (2014). A pic-
tat 16 biserici şi 12

catapetesme în judeţele
Iaşi, Suceava, Bacău,
Neamţ, Harghita. I s-a
acordat distincţia „Cuvioasa Parascheva” a Pa-
triarhiei Române (1999), distincţia „Stephanus
Magnus Defensor Fidei Cristiani”, Iaşi (2002),
Premiul special la Bienala „Lascăr Vorel”
(2007).

■ 17/1934, n. Veronica Filip, în Comuna
Şagani, Judeţul Cetatea Albă din Basarabia. Este
absolventă a Liceului Pedagogic de Fete din Pia-

tra-Neamţ, secţia educatoare, afirmată în mod
strălucit în învăţământul preşcolar. Unitatea de
învăţământ, din Piatra-Neamţ, unde a funcţionat
până la pensionare, în semn de preţuire, îi poartă
numele.

■ 19/1972 – n. Ana Vârlan, la Piatra-
Neamţ, profesor, scriitor, absolventă a Facultăţii
de Litere din Iaşi, profesoară la Liceul cu Program
Sportiv, distinsă cu Premiul Naţional „Gheorghe
Lazăr”; coordonatoare a revistei şcolare „Ad
Astra”, redactor la revista „Tradiţia ortodoxă”;
Cărţi publicate: „Anotimpul din noi”, „Durerea
somnului”, „Din drag, cu dor...”, „La izvoarele
performanţei – file din istoria sportului şcolar la
Piatra-Neamţ” (coord.), „Pe drumul performan-

ţei” (editor-coord.); „Chipuri monahale de ieri şi
de azi, istoricul Mănăstirii Brădiţel”. 

■ 20/1939 – n. Mihail Apăvăloae la Ave-
reşti, comuna „Ion Creangă”, Neamţ. Absolvent
al Facultăţii de Biologie-Geografie din Iaşi.
Cadru didactic; cercetător la Staţiunea „Stejarul”
din Pângăraţi, Piatra-Neamţ. A publicat în reviste
şi tratate din ţară şi din străinătate, peste 80 de

lucrări ştiinţifice. Cărţi:
„Ghid de practică geolo-
gică, geografică şi biolo-
gică în partea centrală a
Carpaţilor Orientali” (cap.
Climatologie); „Geografia
României, I”, Geografia fi-
zică, (cap. Clima); mai
multe studii monografie
ale localităţilor Piatra-
Neamţ, Stăniţa, Pângăraţi,

„
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egizorul şi drama-
turgul Radu Afrim,
nume de un recunos-
cut prestigiu în tea-
trul european
contemporan, şi-a
rezervat, la scurt

timp după premiera spec-
tacolului Sub fiecare pas e
o mină neexplodată dintr-
un război neterminat cu
tine (fiindcă veni vorba,
piesa-i croită fără cusur, pe
cele mai potrivite propor-
ţii), răgazul să răspundă
câtorva întrebări. Aflat la
a cincea colaborare cu Tea-
trul Tineretului, după
Ocean Cafe (2000), Poves-
tiri despre nebunia (noastră) cea de toate zilele (2007), Herr Paul
(2009) şi Wolfgang (2017), apreciatul creator crede foarte mult în di-
namica acestei profesii. Nu-i plac monologurile enunţate şi spune că
actorul ideal e cel care se potriveşte cel mai bine cu viziunea artistică
a regizorului.

• Domnule Radu Afrim, textul spectacolului Sub fiecare pas e o mină
neexplodată dintr-un război neterminat cu tine l-aţi scris odată cu repe-
tiţiile începute la 4 mai. Şi universul sonor s-a închegat tot pe parcursul
repetiţiilor. Cât de greu a fost?

– Eu scriu pentru actori, nu pot să scriu în abstract. Dacă nu am în
faţă chipul unui actor, sunt blocat. Eu am nevoie de echipă şi scriu pentru
ce simt eu că li se potriveşte actorilor. La premieră ai emoţii duble, nu
este doar regia, e şi textul tău. Textul te expune mult mai mult decât o
regie, adică uneori cuvintele sunt cele care te pot trăda, te pot înfunda…
Durata spectacolului, de două ore şi douăzeci de minute, zic că-i sufi-
cientă. Mie îmi place să amestec actorii, cât sistemul teatral mai permite,
de aceea am apelat şi la Ada Lupu de la Iaşi, pentru că este un alt tip de
concurenţă, de relaţie. Când vine cineva străin aduce prospeţime, pro-
vocări noi. De asemenea, eu cred că e un debut foarte bun al lui Paul-
Ovidiu Cosovanu. Nu i-a fost deloc uşor cu mine, pentru că i-am tot
îmbogăţit personajul.

• Cum aţi ajuns la acest titlu atât de frumos?
– Foarte greu, chiar am făcut un sondaj de opinie printre actori, prin-

tre reprezentanţii secretariatului literar, am ales iniţial vreo 20 de titluri,
toate din text. Această formă finală mi s-a părut cea mai profundă. Au
fost şi unele variante mai comice, însă eu ţin mai mult la partea tristă a

spectacolului. Mie îmi place titlul acesta, chiar dacă-i insuportabil de
lung. Am mai avut spectacole cu titlul lung. Zicerea Lucreţiei Mandric
din text e mai lungă, dar am scurtat-o.

• Cum aţi regăsit trupa de la Piatra-Neamţ?
– În primul rând am ars nişte etape pe care la Wolfgang nu le arse-

sem, cunoşteam actorii, nu mai voiam s-o iau de la A cu ei, voiam să de-
păşească alte limite în relaţia cu regizorul, să meargă mult mai departe.
Actoriceşte, acest spectacol mi se pare că este peste Wolfgang, pentru că
acolo nu avea toată lumea partituri atât de ample. Aici personajele trebuie
să arate actorie, mişcare scenică, stări afective. Eu sunt pentru un mono-
log spus foarte psihologic şi retrăit. Mie nu-mi plac monologurile enun-
ţate. S-a muncit foarte mult, dar nu ne plângem. Trupa e în formă, nu s-a
blazat. S-a lucrat şi bine şi greu, pentru că solicitările mele au fost foarte
mari.

• Ce dăruieşte cel mai mult teatrul oamenilor?
– În momentul de faţă, cred eu, pentru că aşteptările se schimbă de

la un timp istoric la altul, oamenii vor să înţeleagă ce se petrece pe scenă,
sunt supăraţi foc dacă nu înţeleg, dar se bucură mult şi dacă simt lucrurile
în profunzime. Numai dăruind emoţie poţi să-i faci să simtă. Mi se pare
că serile de premieră sunt tot mai mute, mai tăcute şi nu poţi să te iei ne-
apărat după reacţiile publicului de premieră. Publicului trebuie să-i dă-
ruieşti emoţie, dar nu emoţie ieftină, ci emoţie dublată de luciditate, puţin
cinism, realitate. Şi după ce i-ai dat realitate, fă-l să zboare din realitate,
du-l în suprarealitate, du-l în
magie, du-l în feerie, dar
trece-l printr-un duş realist,
pentru că are nevoie de o in-
troducere solidă, o fundaţie
solidă pentru călătoria lui.
Trebuie, încet-încet, să-şi dea
seama că a ajuns într-un uni-
vers sau în nişte sfere de sim-
ţire în care n-ar fi crezut el
vreodată că ajunge. Nu avem
nici noi instrumente cu care să
detectăm această stare la spec-
tatori, dar măcar sperăm să
existe câţiva oameni în sală
care reuşesc asta.

• Succesul în teatru se
poate prevesti?

– Când un mare regizor
începe să monteze o piesă la
Bucureşti zice că va fi eveni-
mentul teatral al stagiunii şi, până la urmă, este un eşec. Nu se poate pre-
vesti şi nu ţine de nume. Ţine de baftă, adică se poate munci foarte serios

Radu Afrim, regizor:
„Sacrifici tot, dacă vrei să laşi ceva în urmă”
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arcău, despre biserici şi Protopopiatul Pia-
tra-Neamţ. 

■ 21. 07, 1949 – d. Scutărescu Calis-
trat, la Piatra-Neamţ (n. 1879, Piatra-
Neamţ), învăţător, inspector şcolar,
publicist. Cursurile primare în oraşul
natal, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi.
Institutor la Şcoala Primară de Băieţi Nr.

2 din Piatra-Neamţ, preşedinte al băncilor „Zim-
bru” şi a Casei Corpului Didactic; a condus co-
operativa forestieră „Albina”; senator (1933);
autor de manuale şcolare; colaborări: „Avântul”,
„Reformatorul”, „Preocupări didactice”, „Tele-
graful” ş. a.

■ 21/1959 – n. Dorin Ploscaru, la Podoleni,
Neamţ, preot, poet. Facultăţile de Teologie din
Bucureşti şi Iaşi (1993). Paroh la: Fundu-Herţei,
Dorohoi, la Mirceşti, Iaşi, la Hlăpeşti, Neamţ,
profesor, la Seminarul Teologic, Baia-Mare, in-

spector la Inspectoratul pentru Cultură Neamţ,
paroh la Parohia „Sfânta Treime”, Vaduri II. Co-
laborări: „Luceafărul”, „Poesis”, „Convorbiri li-
terare”, „Dacia literară”, „Caiete botoşănene”,
„România literară”, „Vatra”. Debut editorial: „Să

mori primăvara”, versuri.
Au urmat „Sâmbăta lui
Lazăr”, „Flaşneta”, „Peş-
tele pe uscat”, „Peştele al-
bastru”, „Aurora
dreams”.

■ 23/1939 – d. I. I.
Mironescu (n. 13. 06.
1883, Tazlău)

AUGUST 2019

■ 2/1969 – n. Remus-Lucian Ştefan, la
Roman, artist plastic. A absolvit Facultatea de Arte
Decorative şi Design, Bucureşti, licenţă în artă
murală (1997). Personale (1998-2011): Bacău,
Bârlad, Bucureşti, Iaşi,
Roman; anuale (1991-
2010): Roman, Bacău, Bu-
cureşti (artă religioasă),
Piatra-Neamţ (Festivalul
„Lascăr Vorel”); expoziţii de
grup: Bucureşti, prezent la
tabere de pictură („Cuci”,
Roman, „2 Mai” Constanţa).
Decoraţiuni murale: Anina,
Roman, Sagna, Ruginoasa-
Neamţ, Chitila, Caraş-Severin. Are lucrări în

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 16)

Pag. 15

T

iulie-august 2019

i să nu-ţi iasă. Până la urmă, eu nu ştiu
care spectacole din cariera mea au fost in-
succese, deşi unii zic că au fost, şi care au
fost mari succese de public. Eu zic că un
mare succes de public este Pădurea spân-
zuraţilor, pentru că umple 1.000 de locuri
la Teatrul Naţional, lumea iese în lacrimi,

dar s-ar putea să nu fie pentru mine cel mai ex-
ponenţial spectacol de teatru care, în estetica
mea de artist, m-a dus câţiva paşi în faţă. De
câte ori am luat Premiul UNITER, nu l-am luat
pentru cele mai îndrăzneţe, cele mai nonconfor-
miste spectacole. Nu, nu s-a întâmplat aşa.
Spectacolele pe care eu mizam şi la care ţineam
foarte mult au trecut oarecum neobservate pen-
tru un public marginal care venea şi le vedea de
200 de ori, dar n-au fost mari succese de critică,
nici măcar de mase. De aceea, ţin foarte mult la
ele, pentru că acolo m-am dus foarte departe ris-
când şi directorii de teatru au riscat alături de
mine.

• După atâţia ani de studiu intens, ce aţi
aflat că este teatrul?

– Cred foarte mult în dinamica acestei pro-
fesii. Zicerile mele din urmă cu 10 ani despre
teatru îmi provoacă zâmbete. Cred că am spus
foarte multe stupidităţi, era un amestec la mine
în cap din ce auzeam, din ce citeam, din ce ve-
deam. Sacrifici tot, dacă vrei să laşi ceva în
urmă, sacrifici viaţa, sacrifici sănătatea. Este un
rău necesar şi organic, dar la spectatori nu tre-
buie să ajungă iluzia că pentru noi este ceva
otrăvitor. Spectatorii nu trebuie să-şi dea seama
de acest lucru.

• Există actorul ideal, l-aţi întâlnit?
– Dacă analizăm să nu dea cu virgulă, ci să

iasă o cifră rotundă, ideală, ar putea să existe şi
actorul ideal şi regizorul ideal şi distribuţia
ideală şi spectacolul ideal. Feedback-urile po-
zitive ţin mai mult de artiştii occidentali. Ei le
spun actorului după fiecare repetiţie: „Eşti mi-
nunat, eşti excelent!”. Eu, din păcate, nu ştiu să
mint atât de frumos, dar actorul ideal e actorul
care se potriveşte foarte bine cu tine ca regizor
şi-l iei în mai multe spectacole. Pentru tine este

ideal, pentru un alt regizor poate părea oribil.
Deci, gusturile sunt total diferite.

• Ce detestaţi la vremurile actuale? Deja,

forurile conducătoare au alocat mai puţini bani
instituţiilor de teatru de stat din Capitală.

– E un dezastru, politic vorbind, dar e un
dezastru prevăzut. Acum 30 de ani a început
totul. Nu e bine, pentru că asta aduce blazare în
interiorul companiilor de teatru, aduce frică,
aduce oameni lipsiţi de coloană vertebrală în
breaslă, aduce foarte mult oportunism, ipocri-
zie. Când lucrezi în provincie, pari un pic apărat
de lucrurile astea. La Bucureşti se simt foarte
puternic, e o isterie în acest moment. Nu poţi să
fii idiot să crezi că provincia este sub Bucureşti.
Sunt trupe şi spectacole mult mai bune decât ce
se face în Bucureşti. S-a tot zis că în ultimii ani
a crescut şi Bucureştiul. Dacă s-au făcut patru
spectacole bune în Bucureşti, nu înseamnă că
avem o capitală a teatrului.

A consemnat Violeta MOŞU

[

Radu Afrim, regizor:
„Sacrifici tot, dacă vrei să laşi ceva în urmă”

A treia ediţie Neamţ
Music Festival, sub patro‐
najul Festivalului Interna‐

ţional „George Enescu”
Veştile sunt extraordinare! Anul acesta,

ne introduce în elita oraşelor româneşti în
care se va desfăşura Festivalul Internaţio-
nal «George Enescu». În calitate de coor-
ganizatori şi judeţ gazdă, nu ne puteam
dori mai mult de atât! Între 12 şi 15 sep-
tembrie 2019 vă aşteptăm la un regal mu-
zical de patru zile, în Neamţ. Ultima seară

de festival, cea de pe 15 septembrie 2019, va fi
sub patronajul Festivalului Internaţional «Geor -
ge Enescu». Se vor asculta Chopin şi Liszt, în
interpretarea celui mai în vogă ansamblu simfo-
nic din ţară – Orchestra Română de Tineret”, in-
formează organizatorii – Asociaţia Daniel
Ciobanu ART şi Consiliul Judeţean Neamţ,

„În sala de spectacol sau în aer liber, Neamţ
Music Festival oferă publicului prilejul de a se
bucura împreună de muzică şi demonstrează
marea putere a muzicii de a uni şi de a inspira.
Un crez pe care l-a promovat şi George Enescu,
de aceea este o mare bucurie pentru noi să in-
cludem ediţia din acest an a festivalului nostru
sub strălucită egidă, conectând efervescentul
oraş Piatra-Neamţ la marea muzică a lumii”, a
spus Daniel Ciobanu, pianist şi director artistic
al Neamţ Music Festival.

Ediţia 2019 a Neamţ Music Festival cu-
prinde un concert la două piane, cu Daniel Cio-
banu şi Petras Geniušas (Lituania), cu piese de
Ravel – Suita Nr. 2 din Daphnis şi Chloe şi I.
Stravinski – Ritualul primăverii, cu video map-
ping şi dans contemporan; un recital al pianis-
tului italian Pietro Bonfilio, cu piese de Dmitri
Kabalevski, în contrapunct cu standarde de jazz
interpretate de pianistul israelian Omri Mor;
concert de jazz în aer liber, la Cetatea Neamţului
cu Trio Omri Mor.

Festivalul Internaţional „George Enescu”,
ediţia a XXIV-a, se va desfăşura în perioada 31
august - 22 septembrie 2019. În sălile de con-
certe din Bucureşti vor urca pe scenă peste 2.500
dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, repre-
zentând 50 de naţionalităţi şi vor fi prezentate
84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a
festivalului însumează 34 de prezenţe în pre-
mieră în România: 25 de artişti, printre care Ma-
rion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida
şi nouă orchestre de talie mondială. (Red.)

„
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olecţiile Muzeului de Artă din Roman pre-
cum şi în colecţii particulare din ţară şi de
peste hotare: America, Italia, Germania,
Franţa, Canada.

■ 2/1891 – n. Mihail Jora, la Roman
(d. 10. 05. 1971, Bucureşti), compozitor,
dirijor, membru al Academiei Române
(1955). A absolvit

Conservatorul şi Faculta-
tea de Drept, Iaşi, Conser-
vatorul din Leipzig. A
fost: director muzical
(Radiodifuziunea Ro-
mână), consilier artistic
(Filarmonica şi Opera Ro-
mână), rector al Conser-
vatorului, dirijor, pianist.
Fondator al Societăţii

Compozitorilor Români; membru al Institutului
„Max Reger” din Bonn (1948). Creaţia: balete
(„Curtea veche”, „La piaţă”, „Când strugurii se
coc” ş. a.), suita simfonică „Privelişti moldove-
neşti” (şi un motiv melodic din folclor: „Pe malul

Tazlăului”), poeme simfonice („Poveste indică”,
„Burlescă”), „Simfonia în do”, „Balada pentru
bariton şi orchestră”, muzică de cameră („Cvar-
tetul de coarde”) lieduri, pe versuri ale poeţilor
români ş. a. 

■ 2/2006 – d. Ion Cârnu, la Piatra-Neamţ
(n. 19. 12. 1947).

■ 8/1819 – n. Ioan Poni, la Roman (d. 8. 11.
1853, Iaşi), poet, traducător, actor. Studii: parti-
culare în oraşul natal, apoi Academia Mihăileană

şi Conservatorul Filarmonic-Dramatic, Iaşi,
Şcoala de declamaţie a lui Matei Milo. A jucat în
trupa lui C. Caragiali, la Teatrul de Varietăţi şi la
Teatrul Mare din Copou. Participant la Revoluţia
de la 1848 din Moldova, va fi arestat. A debutat
în spectacolul cu piesa „Saul” de V. Alfieri. Co-
laborări: „Spicuitorul moldo-român”, „Albina ro-
mânească”, „Zimbrul”, „Almanah pentru
români”, „Almanah de petrecere pentru moldo-
români”. A publicat poezii şi a tradus piese de
teatru.

■ 17/1943 – n. Mariana Costrăş, în Balaia,
Filipeni, Bacău. A frecventat grădiniţa înfiinţată
de mama sa; clasele primare cu tatăl său, gimna-
ziul din Mărăşti, Şcoala Pedagogică şi Facultatea
de Filologie, Bacău (1968). Activitatea didactică:
educatoare (Judeţul Bacău şi Piatra-Neamţ), pro-
fesor de limba şi literatura română (Neamţ), in-
spector şcolar la I. Ş. şi metodist la C. C. D.

Rememorări nemţene
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• 50 de poeţi evrei născuţi în România
nainte de a face câteva aprecieri asupra antologiei menţionate în
titlul de mai sus, şi despre autorul acesteia, scriitorul Etgard Bitel,
considerăm că este necesară o precizare, deşi s-ar putea considera,
pe bună dreptate, că aceasta este un veritabil truism. Dintre toate
minorităţile care au trăit de-a lungul secolelor pe teritoriul româ-
nesc alături de populaţia băştinaşă, evreii au fost singurii etnici
care au convieţuit în înţele-

gere (cu excepţia unor întâmplări
mai puţin fericite) şi mai mult, şi-
au însuşit cu corectitudine limba
română şi au creat în diferite do-
menii ale culturii, contribuind la
îmbogăţirea patrimoniului şi toto-
dată păstrându-şi obiceiurile, dati-
nile şi limba proprie.

În sprijinul acestei afirmaţii,
iată, acum în 2019, Etgard Bitel
publică această antologie în care
sunt prezentaţi „50 de poeţi evrei
născuţi în România”, fiecare dintre
ei fiind însoţit de câteva creaţii în
versuri.

De altfel, şi autorul antologiei
s-a născut şi a trăit în România, a absolvit Liceul Calistrat Hogaş din
Piatra-Neamţ şi după terminarea studiilor superioare, a devenit ofiţer de
carieră în Armata Română. A lucrat apoi în domeniul difuzării cărţii,
până în 1989, la Centrul de Librării – devenit S.C. Bibliopolis SA, Pia-
tra-Neamţ, din 1990 – fiind implicat în organizarea unor manifestări cu
cartea şi, totodată, desfăşurând o susţinută activitate publicistică în presa
nemţeană.

Din septembrie 1990 s-a stabilit în Israel, la Ashdod şi este perma-
nent implicat în activităţile culturale organizate împreună cu Institutul
Cultural Român din Tel Aviv, în organizarea unor manifestări de popu-
larizare a literaturii şi artelor plastice la care participă diverşi creatori ro-
mâni, toate fiind adresate comunităţii evreilor din Israel proveniţi din
România şi care folosesc în continuare ca mijloc de comunicare limba
română.

Concepută pe baza unei structuri simple (câte o scurtă biobibliogra-
fie şi câte două texte poetice pentru fiecare autor antologat), lucrarea lui
Etgard Bitel va atrage atenţia mai multor categorii de cititori. Cei obiş-
nuiţi, fără pregătire ştiinţifică în domeniul istoriei şi criticii literare vor
fi atraşi de frumuseţea metaforică a versului ales de autor ca titlu precum
şi de sintagma „poeţi evrei născuţi în România”. Aceştia vor avea satis-
facţia să descopere atât nume cunoscute în literatura română studiată în
şcoală, cât şi alte nume (pseudonime) despre care nu au avut cunoştinţă
că sunt evrei.

Studenţii facultăţilor de filologie vor descoperi în această carte un
prim instrument care îi va ajuta să îşi completeze cunoştinţele de istorie
literară, pe care le vor amplifica cu noi date descoperite în timpul studii-
lor universitare în alte lucrări de referinţă.

Cât priveşte modul în care vor aborda această antologie criticii şi is-
toricii literari, părerile acestora vor fi diverse. Cei mai pretenţioşi vor
avea obiecţiuni în ceea ce priveşte respectarea unor exigenţe în elabora-
rea pe criterii ştiinţifice a unor lucrări de asemenea fel; alţii vor descoperi
că mulţi dintre poeţii antologaţi de Etgard Bitel sunt prezenţi în istorii şi
dicţionare literare româneşti sau străine, vor completa cu alte nume care
nu se regăsesc în această lucrare printre cei 50 de poeţi, iar cei mai „exi-
genţi” vor considera că unii autori au creat texte poetice doar ocazional,
ei manifestându-se în alte domenii ale artei.

Indiferent de opiniile exprimate, antologia pe care o prezentăm acum
cititorilor revistei Apostolul este o lucrare care vine să pună la îndemâna
celor interesaţi o imagine, fie şi incompletă, asupra contribuţiei unor in-
telectuali evrei la dezvoltarea literaturii române şi nu numai. 

Poate ar fi fost mai potrivit subtitlul „poeţi evrei născuţi în România”
fără a preciza numărul, lăsând astfel posibilitatea înţelegerii că numărul
poate fi mult mai mare. E doar o părere personală.

O calitate deosebită a
volumului o constituie şi
iconografia acestuia diversă,
bine selectată, printre sem-
natarii imaginilor numă-
rându-se şi nume ilustre
precum cel al lui Marcel
Iancu, M. H. Maxy, cunos-
cuţi ca făcând parte din miş-
carea avangardistă ce a
marcat o bună perioadă a se-
colului al XX-lea în cultura
română. 

Nu în ultimul rând reco-
mandăm cititorilor textul in-
troductiv semnat de prof.
univ. dr., scriitorul Dumitru
Chioaru, care în treacăt fie
spus la începutul carierei
sale didactice a predat limba
şi literatura română, pentru
scurtă vreme, la o şcoală din Piatra-Neamţ.

Aşadar, cel puţin deocamdată, lucrarea lui Etgard Bitel este bineve-
nită, ocupă un loc rămas gol până acum în literatura de referinţă privind
creaţia literară românească. 

N. R. Lansarea acestei antologii va avea loc joi, 5 septembrie 2019,
la Sinagoga din Piatra-Neamţ.

Constantin TOMŞA

VISCOLESC ZĂPEZILE ALBASTRE
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eamţ. A fondat Asociaţia Pedagogică
„Educatoarea” (1991). Colaborări: „Re-
vista de pedagogie”, „Tribuna învăţămân-
tului”, „Preocupări didactice”, „Învăţă -
mântul preşcolar”, „Epifania” ş. a. Lucrări:
„Cântece şi poezii pentru-ai noştri dragi
copii”, culegere; „Valorificarea creaţiilor

literare ale educatoarei în
procesul instructiv-educa-
tiv din grădiniţă” şi „Ipos-
taze ale grădiniţelor din
Judeţul Neamţ”. Titlul de
educatoare evidenţiată şi
diploma de excelenţă
acordată de Inspectoratul
Şcolar al Judeţului
Neamţ. 

■ 19/1879 – n. Las-
căr L. Vorel, la Copou, Iaşi (d. februarie 1918,

München, Germania). Pictor postimpresionist.
Şi-a petrecut prima parte a vieţii la Piatra-Neamţ.
După studiile liceale şi Şcoala de Arte Frumoase
din Iaşi, lecţii de pictură cu Alexandru D. Atana-
siu. A continuat studiile în Germania, unde s-a

stabilit în 1899, petre-
cându-şi aici o mare parte
din viaţă. Înscris la Aka-
demie der Bildenden
Künste München (1900).
Colaborări: „Nea Ghiţă”.
Expune uleiuri şi guaşe în
cadrul Societăţii Tineri-
mea Artistică. Singura ex-
poziţie personală -

Galeria „Golz” din München (1931). În prezent,
Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ deţine o parte
a lucrărilor reprezentative din creaţia lui Lascăr
Vorel, aduse în ţară, după moartea artistului
(1918). Reînhumat în Cimitirul „Eternitatea” din
Piatra-Neamţ, oraş unde se organizează Bienala
de Pictură „Lascăr Vorel”. 

■ 19. 08. 1934 – d.
Nicu I. Albu (n. 1872,
Piatra-Neamţ), avocat,
funcţionar de stat, publi-
cist. A absolvit Şcoala
Primară Nr. 1 din localita-
tea natală, Liceul Internat
şi Facultatea de Drept din
Iaşi; ajutor de judecător,
apoi avocat la baroul din
Piatra-Neamţ, secretar al

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 18)

N

n actualul context socio-cultural european şi mondial, când se face re-
ferire din ce în ce mai mult la relaţiile de integrare, globalizare, convie-
ţuire şi acceptare a celorlalţi, am considerat necesar să ofer un răspuns
la ceea ce înseamnă modalităţile prin care şcoala românească formează
caracterele morale privind elementele menţionate anterior. Conştienti-
zând, mai mult sau mai puţin, acest fenomen, în contextul postmodern,
competenţa interculturală se impune prin necesitate şi actualitate pentru
cetăţenii fiecărei ţări din lume. Integrarea tuturor modalităţilor de care

dispune societatea în vederea educării şi formării tinerilor conduce la formarea
personalităţii umane pentru autoinstruire, reală implicare şi dezvoltare a capa-
cităţilor de a decide în scop spiritual, disponibilitate de comunicare şi interac-
ţiune civilizată, cooperare în vederea soluţionării problemelor comune etc. 

Abordarea interculturalităţii se fundamentează pe următoarele cinci prin-
cipii: înţelegerea logicii fiecărei culturi; educarea în perspectiva relativismu-
lui; a nu sacraliza culturile; a lua în serios eterogenitatea; a recunoaşte
neînţelegerile şi conflictele. 

Fireşte, astăzi ne întrebăm dacă putem aborda problema interculturalităţii
din perspectiva religiei creştine. Asemenea celorlalte mari religii (iudaismul,
islamul, budismul), care modelează cultura universală a omenirii, creştinismul
s-a definit prin ponderea influenţei istorice, originalitatea şi profunzimea me-
sajului, dar şi prin numărul mare de adepţi. Ca expresie a interculturalităţii,
creştinismul trebuie urmărit în evoluţia sa, de la apariţie până la modul de ma-
nifestare actual. Urmărindu-i evoluţia şi implicările pe plan cultural, spiritual
şi social putem concluziona că a contribuit în mod real la formarea şi modela-
rea conştiinţelor în spiritul egalităţii, fraternităţii, acceptării semenilor etc., cu
atât mai mult cu cât este supranumit şi Religia iubirii, această virtute fiind te-
melia învăţăturii de credinţă. Pentru a înţelege aceste aspecte trebuie să evi-
denţiem rolul şi importanţa pe care o au studiul educaţiei religioase, în prezent,
în şcoala românească. 

Având în vedere că personalitatea umană se conturează din familie, apoi
se desăvârşeşte prin educaţie, şcoala constituie pilonul principal al abordărilor
interculturale. Cum şcolii îi revin numeroase sarcini pe direcţia dezvoltării şi
formării intelectuale, morale, estetice, patriotice etc. a elevilor, de ce ar rămâne
pe dinafară educaţia religioasă, ştiut fiind faptul că dintre toate obiectele de în-
văţământ nu e nici unul care să dezvolte trăsăturile sufleteşti cu atâta deplinătate
şi bunătate ca învăţătura religioasă. Pe lângă o gamă variată de „educaţii” (edu-
caţia civică, educaţia morală, educaţia plastică, educaţia muzicală, educaţia teh-
nologică, educaţia fizică, educaţia pentru sănătate etc.), educaţia religioasă
contribuie în mod substanţial la formarea şi definirea holistică a omului care,
fapt ce nu trebuie pierdut din vedere, este alcătuit din trup şi suflet. Este dreptul
copilului, sau al adolescentului, de a fi instruit chiar de către şcoală în perspec-
tiva valorilor religioase, care joacă un rol esenţial în viaţa sa de mai târziu. 

În actualul context nu poţi deveni un om cultivat şi moral, o persoană in-
tegrală din punct de vedere psihic şi comportamental, fără cunoaşterea şi prac-
ticarea unor valori pe care religia creştină le promovează mai mult decât alte
forme de spiritualitate. 

Puterea formativă a educaţiei religioase se fundamentează pe concepţia
că Dumnezeu este o realitate personală atotputernică şi creatoare. Socrate în-
toarce gândirea antică de la cosmologie spre om, iar Sfântul Grigorie de Nyssa
afirmă că omul e cel mai preţios, este podoaba creaţiei, cuprinzând în sine
toată seria de fiinţe care l-au precedat. El este alcătuit din trup material şi suflet
spiritual. Specificitatea fiinţei umane nu este dată de ceea ce se încadrează în
limitele naturii fizice, ci de dimensiunea lui spirituală, fapt pentru care ştiinţe
precum medicina, biologia, fiziologia, sociologia, psihologia, psihiatria, filo-

sofia etc. pot da explicaţii satisfăcătoare unor aspecte parţiale ale omului. Prin
energiile sale creatoare omul îşi extinde fiinţa dincolo de graniţele lumii ma-
teriale. 

Formarea caracterului moral este de o importanţă capitală. Acesta poate
fi definit ca forţa vie a creştinismului activ din sufletul omului în care se com-
bină în chip armonic şi unitar valorile ideale ale intelectului printr-o credinţă
pornită din convingere. Chiar dacă omul ajunge la o înaltă dezvoltare morală
tot nu se poate lipsi de sprijinul religiei. Sfântul Apostol Iacov arată importanţa
religiei pentru cel ce convinge şi pe alţii şi-i aduce la dreapta credinţă: „...cel
ce a întors pe păcătos de la rătăcirea lui îşi va mântui sufletul din moarte şi
va acoperi mulţime de păcate” (Iacov V, 20). 

O altă valoare a educaţiei religioase pentru copil rezultă din relativa înru-
dire de structură dintre sufletul copilului şi realitatea religioasă, copilul fiind
mai apropiat de mirajul şi de grandoarea religiei, de marele ei realism nevăzut.
În religie copilul se poate trăi pe sine în chip natural, pe când lipsa religiei îi
face viaţa artificială concretizată doar pe ceea ce îi oferă mass-media şi reţelele
de socializare. Astfel, cuvintele Mântuitorului: „Lăsaţi copii şi nu-i opriţi să
vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor” (Matei XIX, 14),
cuprind şi un mare adevăr de psihologie infantilă.

Nu în ultimul rând, Religia constituie o parte integrantă şi definitorie a
culturii europene, fără de care nu vom putea înţelege în mod corect istoria şi
cultura acestui continent. Astăzi, statele membre ale Uniunii Europene, cu ex-
cepţia Franţei, alocă între 1 şi 3 ore săptămânal studierii Religiei care poate
avea statut de disciplină obligatorie sau opţională: Austria – 2 ore, Belgia – 2
ore, Germania – 1 oră, Grecia – 2 ore, Luxemburg – 3 ore, Malta – 2 ore, Por-
tugalia – 1 oră etc.

Educaţia prin ataşarea la valorile religioase nu se poate realiza la întâm-
plare. Se cere o perspectivă deschisă, ecumenică în realizarea educaţiei reli-
gioase. O astfel de direcţionare a educaţiei pregăteşte terenul pentru o mai bună
înţelegere şi comunicare între oamenii de diferite credinţe şi convingeri reli-
gioase facilitând realizarea unui dialog interconfesional şi intercultural. Astfel,
religia poate fi considerată ca un principiu esenţial al unităţii popoarelor. Plu-
ralismul nu este un rău ce trebuie combătut, ci un fapt demn de luat în calcul. 

Concluzionând cele menţionate, putem afirma, pe bună dreptate, că edu-
caţia religioasă nu reprezintă doar o disciplină de studiu ci un mod de viaţă
pentru că ea nu rămâne fără urmări de comportament pe plan social. Dacă în
perioada regimului comunist din România (1947-1989), în şcoală se accentua
o instruire informativă a elevilor, prin educaţia religioasă capătă contur mai
precis caracterul formativ al învăţământului, predarea religiei având şi un ca-
racter interdisciplinar. Spre deosebire de celelalte obiecte de învăţământ, religia
se adresează în special inimii. Consider că se potriveşte foarte bine principiul
enunţat de Seneca: „Non scolae sed vitae discimus” (nu pentru şcoală ci pentru
viaţă învăţăm). Problematica interacţiunii dintre educaţie şi societate generează
multiple semne de întrebare în sfera disciplinelor socio-umane. Informarea se
referă la cantitatea şi calitatea cunoştinţelor transmise şi asimilate în procesul
de învăţământ, în timp ce formarea include multitudinea efectelor pe care asi-
milarea le produce asupra structurii bio-psihice a personalităţii umane. La o
privire superficială s-ar putea crede că formativul este o prelungire a informa-
tivului, în realitate relaţia fiind mult mai complexă. Formarea e o consecinţă a
informării şi un punct de plecare pentru înfăptuirea în continuare a acesteia.
Religia e ştiinţa la gradul înalt, oricum s-ar socoti: ca obiect al său: Dumnezeu
şi omul; în scopul său: fericirea veşnică; mijloc de instrucţie şi educaţie.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Educaţia religioasă în contextul interculturalităţii 
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onsiliului Judeţean (1899), ajutor de pri-
mar (1903), apoi, din 1911, avocat al sta-
tului, pensionat în 1929. Decorat cu
„Crucea României”. A publicat în: „Îndru-
marea”, „Biruinţa”, „Telegraful”, „Avân-
tul”. Autor: „Proba scrisă în materia civilă
în dreptul roman şi român”, Iaşi, 1896.

■ 20. 08.
1944, Parasca Agape (n.
Boca), în satul Răchiţi,
Judeţul Suceava. A absol-
vit: şcoala elementară la
Botoşana, o şcoală de su-
rori, a lucrat în domeniul
sanitar, apoi Institutul de
Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” Bucureşti,
(1975). A predat desenul

la şcoli din Neamţ. Prima personală, la Galeria
„Alfa” Piatra-Neamţ (1981). A expus pictură şi
grafică în expoziţii personale (design vestimentar
la Bicaz şi Piatra-Neamţ), împreună cu Mihai
Agape şi în expoziţii colective organizate de Fi-

lialele Bacău şi Neamţ ale U. A. P. (1975-2014).
A participat la Bienala „Lascăr Vorel”, la „Voro-
neţiana” din Suceava, la mai multe tabere de
creaţie. Lucrări în colecţii din ţară şi din: S.U.A.,
Germania, Italia, Spania, Anglia.

■ 24/1928 – n. Constantin I. Borş, la Bor-
şeni, Războieni, Neamţ (d. 27. 04. 1996), profe-
sor universitar, doctor docent, om de ştiinţă,
publicist, a absolvit Liceul „Petru Rareş” din Pia-
tra-Neamţ, Facultatea de Matematică-Fizică şi

Facultatea de Construcţii,
Iaşi. Contribuţii deosebite
în domeniile: mecanica
mediilor continue, teoria
elasticităţii, mecanica ce-
rească şi teoria relativită-
ţii. Specializare în Polonia
şi SUA. Cercetător ştiinţi-
fic la Institutul de Mate-
matică al Academiei.
Numeroase studii de spe-
cialitate în reviste din ţară

şi străinătate. Cărţi: „Teoria elasticităţii corpuri-
lor anizotrope” (1970), „Tratat de mecanică” I-
II, pentru studenţi. A susţinut lecţii la
universităţile din Paris, Berlin, Praga, Varşovia,
Roma, în centre din Algeria şi Zair.

■ 24/1928 – d. Aurel Băeşu, la Piatra-
Neamţ (n. 26. 05.1896, Fălticeni) 

Rememorări nemţene
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Aş face măşti întregului glob
pământesc... Glebus Sainciuc

a 19 iulie s-au împlinit
100 de ani de la naşterea
artistului plastic basara-
bean Glebus Sainciuc
(1919-2012). E cunoscut
mai ales pentru colecţia de
măşti din papier mâché,

dar este şi autor a mai multor lu-
crări de pictură şi grafică. Artis-
tul se distinge prin originalitatea
stilului, un incontestabil talent
actoricesc şi umor subtil. 

Glebus Sainciuc s-a născut
la 19 iulie 1919 la Chişinău. În anul 1942 susţine bacalaureatul, după
care studiază, până în 1944, la Facultatea de Arhitectură a Politehnicii
din Bucureşti. După război, absolvă Şcoala de Arte Plastice „Ilia Repin”
din Chişinău (1947), în acelaşi an fiind primit în rândurile Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din Moldova. 

Debutul în pictură îi e marcat de căutările specifice anilor ’30-’40
ai sec. XX din artele plastice române şi vest-europene. În Basarabia, sub
ocupaţie sovietică, este nevoit să se conformeze un timp rigorilor acelui
regim, realizând compoziţii inspirate din viaţa oamenilor simpli.

S-a impus, totuşi, printr-o galerie de portrete ale contemporanilor,
cu precădere oameni de artă, de litere, savanţi: actriţa Nina Vodă (1966);
scriitorii Vasile Vasilache (1968), Lidia Istrati, Petru Cărare (1970), Leo-
nida Lari (1972), Vladimir Beşleagă (1973); traducătorul Igor Creţu

(1973); muzicianul Vasile Goia (1976); criticul de artă Larisa Turea
(1995) etc. Portretele sale redau cu multă pătrundere şi măiestrie artistică
lumea interioară a omului, faţă de care pictorul a manifestat întotdeauna
o mare dragoste şi stimă. 

Un alt capitol în creaţia lui Glebus Sainciuc îl constituie şarjele (ca-
ricaturile), reprezentând chipurile a numeroşi actori, artişti plastici, scrii-
tori, muzicieni, interpreţi, oameni de ştiinţă, jurnalişti, profesori,
bibliotecari, precum şi tineri studioşi, ţărani, muncitori etc. Numai în zia-
rele şi revistele din Chişinău a publicat circa 500 de asemenea lucrări.
Numărul şarjelor executate instantaneu şi dăruite protagoniştilor este ne-
limitat. În anii 1969-1979 a realizat Bagatele – o serie de desene (circa
300 de lucrări) executate prin asociaţie cu muzica. Glebus Sainciuc a
fost promotorul unui gen inedit şi extrem de original în arta plastică ba-
sarabeană – măştile, executate
printr-o metodă proprie, destul
de complexă, şi, de multe ori, ju-
cate pe scenă de autor, în cadrul
unor adevărate spectacole. În pe-
rioada 1957-1997 maestrul a
creat peste 300 de măşti, repre-
zentând fruntaşi ai vieţii cultu-
rale româneşti (Valentina
Rusu-Ciobanu, Mihai Grecu,
Aureliu Busuioc, Nicolae Sulac,
Ion Druţă, Grigore Vieru, Ion
Ungureanu, Mihai Cimpoi,
Anastasia Lazariuc, Eugeniu Co-
şeriu, Ana Blandiana, Adrian
Păunescu şi încă mulţi alţii). S-a
manifestat şi ca autor de grafică.

A participat la mai multe
expoziţii organizate în muzeele
din Chişinău, precum şi peste
hotare: Sofia (Bulgaria), Baku (Azerbaidjan), Kiev, Odessa, Lvov
(Ucraina), Havana (Cuba), Montreal (Canada), Moscova, Sankt-Peter-
sburg (Rusia), Paris, Grenoble (Franţa) ş. a. Creaţii ale sale se află în zeci
de muzee şi în sute de colecţii particulare. Este protagonistul unui film
documentar-artistic realizat de un grup de creaţie din Finlanda, Norvegia
şi Suedia (anii ’70-’80 ai sec. XX). 

În 1983 a fost lansat filmul documentar intitulat Glebus, o creaţie a
regizorului Valeriu Jereghi. Pentru realizări remarcabile în domeniul ar-
telor plastice i s-au oferit mai multe distincţii şi titluri onorifice, este Ca-
valer al Ordinului Republicii (1999), Doctor Honoris Causa al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei (2009). 

S-a stins din viaţă la 16 octombrie 2012, la vârsta de 93 de ani, la
Chişinău. 

Angelina BEGU

In memoriam: Glebus Sainciuc, 100 de ani de la naştere
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26/1925 – n. Ion
Coman, la Po-
creaca, Iaşi (d. 5.
09. 1970, Con-
stanţa), primul di-
rector al T. T. din
Piatra-Neamţ. Deşi
a absolvit studii su-

mare, s-a dovedit a fi un
bun organizator. Funcţii:
director al teatrelor din
Bacău şi „Constantin Tănase”; Secţia din Piatra-
Neamţ a Teatrului de Stat Bacău (1959), T. T. din
Piatra-Neamţ, unde se va dovedi un priceput în
aducerea tinerilor actori („generaţia de aur” a T.
T.), regizori, scenografi şi dramaturgi; a organizat
prima ediţie a Festivalului de Teatru pentru Copii
şi Tineret (1969) şi primele deplasări ale T. T. în
străinătate. 

■ 28/1917 – d. Calistrat Hogaş la Roman
(n. 19. 04. 1847, Tecuci, v. fişa lunii aprilie.) 

■ 30/1960 – n. Ştefan Potop, la Tazlău,
Neamţ, profesor, artist plastic. Absolvent al Aca-
demiei de Arte „George Enescu”, Iaşi (1987).

Este profesor la Liceul de Artă „Victor Brauner”
din Piatra-Neamţ şi deţine funcţia de preşedinte
al Filialei Neamţ a U. A. P. din România. Expo-
ziţii: Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Buzău, Gura
Humorului, Iaşi, Piatra-Neamţ, Târgu-Mureş,
Veneţia, Praga. Tabere de creaţie: Ardeluţa, Bra-
teş, Viişoara, Borca, Dumbrava, Potoci, Durău,
Văratic, Tarcău, Tazlău.

■ 30/1924 – n. Adria-Alexandra Pamfil-Al-
măjan, la Bucureşti (d. 25. 08. 2012, Piatra-

Neamţ), actriţă, absolventă a Institutului Regal de
Muzică şi Artă Dramatică – Conservatorul de Artă
(1947). A debutat la Teatrul Sărindar (1944). Fiind
membră a Tineretului Liberal, a făcut câteva zile şi
nopţi de beci, după care a fost dată afară de la Tea-
trul Armatei şi a luat drumul pribegiei. A jucat pe
mai multe scene, a ajuns la
Teatrul de Stat Bacău – Sec-
ţia Piatra-Neamţ (1961), de-
venind un nume de mare
prestigiu pe scena T. T. Nu-
meroase roluri, între anii
1961-1997: „Vlaicu şi fe-
ciorii lui”, „Dumbrava mi-
nunată”, „Femeia mării”,
„Omul cel bun din Sâci-
uan”, „Romeo şi Julieta”,
„Pădurea”, „Uşa închisă” ş. a. I s-a acordat titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ.
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escOPERĂ este unicul
festival de muzică cla-
sică în aer liber din Eu-
ropa de Est, care scoate
opera şi muzica clasică
din scena tradiţională şi
le aduce în sânul naturii,
într-un peisaj natural de-

osebit. Spectatorii au şansa să
se bucure de vreme frumoasă,
aer curat, privelişte încântă-
toare şi muzică clasică, inter-
pretată live.

Ideea prezentării unui
spectacol de operă în aer liber
în rezervaţia Orheiul Vechi îi
aparţine dirijorului austriac
Frederick Pfeiffer, care în vara
anului 2015, a venit la Teatrul
Naţional de Operă şi Balet din
Chişinău pentru interpretarea
„Requiem”- ului de Giuseppe
Verdi in memoriam Maria
Bieşu. Mergând în vizită la
Orheiul Vechi, dirijorul a fost
impresionat de frumuseţea
peisajului, dar şi de amfitea-
trul natural pe care îl creează
stâncile din Valea Răutului.
Festivalul a fost foarte bine
primit de public şi a devenit

deja o frumoasă tradiţie.
În acest an Festivalul a re-

venit cu o nouă ediţie, a IV-a,
în perioada 14-16 iunie. Rezer-
vaţia cultural-naturală Orheiul
Vechi a răsunat, timp de trei
zile, pe acordurile muzicii cla-
sice, într-o atmosferă plină de
emoţii pozitive şi armonie mu-
zicală. 

Amfiteatrul natural de la
Butuceni, Orhei, care asigură o
sonoritate ideală pentru orches-
tra simfonică şi vocile soliştilor
de operă, a găzduit interpreţi
renumiţi, printre aceştia numă-
rându-se cel mai apreciat tenor
al Operei din Iaşi, Florin
Guzga, violonista Operei de la
Viena, Rusanda Panfilii, cele-
bra soprană Valentina Nafor-
niţă, împreună cu soţul ei,
baritonul Mihail Dogotari. 

În prima zi a Festivalului,
pe data de 14 iunie, în cadrul
spectacolului de deschidere
„Rapsodii de Butuceni”, au
evoluat Rusanda Panfilii
(vioară), Sergiu Muşat (clari-
net) şi Marin Gheras (nai).
Sâmbătă, 15 iunie, a fost pre-

zentată în scenă opera în două
acte „Elixirul Dragostei”, de
Gaetano Donizetti, sub bagheta
cunoscutului dirijor, Tiberiu
Soare din România, în regia
Rodicăi Pitireanu, unde, alături
de alţi artişti renumiţi, a evo-
luat soprana Valentina Nafor-
niţă.

Ziua de încheiere a Festi-
valului este dedicată, conform
tradiţiei, muzicii lui Johann
Strauss. În compoziţia „Perpe-
tuum Mobile”, prezentată pu-
blicului, au evoluat Ljubica
Vranes, mezzo soprano, Serbia,
Vladimir Dragoş, bariton şi so-
lista Teatrului Naţional de
Operă şi Balet „Maria Bieşu”,
Ana Cernicova.

Pe lângă toate aceste deli-
cii muzicale, oaspeţii Festiva-
lului au avut şi posibilitatea să
viziteze siturile, mănăstirea,
complexele rupestre creştine,
muzeul şi gospodăriile oameni-
lor care păstrează atmosfera se-
colelor trecute, dar şi să
participe la masterclass-uri cu-
linare inedite, pregătite de gaz-
dele evenimentului.

Angelina BEGU

Descoperă Opera în amfiteatrul de la
Orheiul Vechi

D

CALENDAR
– septembrie 2019

1. LIVIU REBREANU (27 nov.
1885 - 1 sept. 1944) – 75 de ani de la
moartea prozatorului;

04. IULIU HAŢIEGANU (14
apr. 1885 - 4 sept. 1959) – 60 de ani
de la moartea medicului, membru al
Academiei Române;

05. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
(5 sept. 1859 - 19 nov. 1919) – 160 de ani de
la naşterea scriitorului;

06. NICOLAE FILIMON (6 sept.
1819 - 19 mart. 1865) – 200 de ani de la naş-
terea prozatorului;

07. ION PACEA (7 sept. 1924 - 13 aug.
1999) – 95 de ani de la naşterea pictorului;

07. ELIA KAZAN (7 sept. 1909 - 28
sept. 2003) – 110 ani de la naşterea regizo-
rului american de film şi teatru de origine
greacă;

08. ŞTEFAN BĂNULESCU (8 sept.
1929 - 25 mai 1998) – 90 de ani de la naşte-
rea prozatorului;

10. ANTIOH CANTEMIR (10 sept.
1709 - 11 apr. 1744) – 310 ani de la naşterea
omului de cultură;

11. PIERRE de RONSARD (11 sept.
1524 - 27 dec. 1585) – 495 de ani de la naş-
terea poetului francez;

12. GEORGE GEORGESCU (12
sept. 1887 - 1 sept. 1964) – 55 de ani de la
moartea dirijorului;

14. IOSIF CONTA (14 sept. 1924 - 7
nov. 2006) – 95 de ani de la naşterea dirijo-
rului;

15. JAMES FENIMORE COOPER
(15 sept. 1794 - 14 sept. 1851) – 225 de ani
de la naşterea scriitorului american;

18. GRIGORE TOCILESCU (26 oct.
1850 - 18 sept. 1909) – 110 ani de la moartea
istoricului;

21. ELENA VĂCĂRESCU (21 sept.
1864 - 17 feb. 1947) – 155 de ani de la naş-
terea scriitoarei;

24. SIGMUND FREUD (6 mai 1856 -
24 sept. 1939) – 80 de ani de la moartea psi-
hologului şi psihanalistului austriac.

Red.
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eprezentant ilustru al generaţiei care a
făurit Unirea în 1918, Alexe Mateevici a
militat cu toate forţele sale pentru eman-
ciparea culturală şi naţională a basarabe-
nilor. Deşi nu a avut şansa să apuce acea
zi istorică – se îmbolnăveşte subit pe
frontul de la Mărăşeşti şi moare în 24 au-

gust 1917 la doar 29 de ani! –, poate fi consi-
derat, fără îndoială, un precursor al acesteia.
Indiscutabil că ar fi avut o altă soartă dacă ar fi
fost lăsat să-şi exercite meseria de profesor de
greacă veche la Seminarul Teologic din Chişi-
nău şi nu ar fi fost trimis de oficialităţi ca preot
militar pe frontul rusesc.

Prin activitatea sa tumultuoasă – a scris ar-
ticole pe teme teologice şi poezii patriotice, a
făcut traduceri literare, s-a ocupat de folclorul
şi tradiţiile populare ale basarabenilor, a pledat
cauza limbii române etc. – Mateevici a contri-
buit substanţial la pregătirea terenului pentru
înfăptuirea marelui eveniment istoric şi chiar a
avut premoniţia acestuia. Poliglot desăvârşit, cu
o teză de licenţă de 800 de pagini despre Con-
cepţia filozofico-religioasă a lui Gustav Theo-
dor Fechner, fin cunoscător al literaturilor
română şi rusă, dar şi al bibliografiei de etno-
logie comparată, teolog versat în istoria religii-
lor, el vorbea o română fluentă şi bogată,
competenţa sa în acest domeniu depăşind-o cu
mult pe aceea a colegilor săi de generaţie.

Recitindu-l astăzi, ar trebui să mergem mai
departe de imaginea stereotipă doar de autor al
poemului Limba noastră, deoarece Alexe Ma-
teevici ne apare ca un creator cu multiple posi-
bilităţi de afirmare, având un potenţial
intelectual covârşitor, pe care, din păcate, nu a
avut timp să-l valorifice. Prin urmare, Matee-
vici trebuie revalorizat prin prisma acestei mul-
tiplicităţi de preocupări care îşi au propria lor
justificare: Basarabia, la vremea respectivă,
adică în primele decenii ale secolului trecut, era
un teren virgin, unde totul trebuia clădit din te-
melie.

„Toţi fraţii basarabeni să fie într‐un
cuget şi într‐o gândire” 

Situarea în contextul istoric imediat a auto-
rului nostru înseamnă nu doar a-i aduce un oma-
giu binemeritat, ci şi a-i descifra resorturile
latente ale întregului său demers. Or, atunci când
Mateevici, la vârsta de 18 ani, se angrenează în
activitatea publicistică, în Basarabia nu exista
nicio şcoală în limba română, nicio instituţie na-
ţională, provincia noastră devenind una din cele
mai înapoiate gubernii ţariste. În societatea au-
tocratică rusă „nu se ţinea cont de interesele na-
ţionale ale etniilor încorporate cu forţa în
imperiu”, iar „intelectualitatea naţională nu
putea să prospere”1, din simplul motiv că ea nu
exista.

Nu întâmplător, referindu-se la „starea”Ba-
sarabiei în momentul izbucnirii revoluţiei ruse
din 1917, Onisifor Ghibu arată că aceasta era de-
a dreptul precară: „Intelectualii moldoveni, în
sensul adevărat al cuvântului, nu erau mai mulţi
decât puteai număra pe degete (...). Sistemul ru-
sesc se îngrijise de cu vreme ca pe toţi aceia care
se ridicaseră prin cultură peste masele de jos să-
i trimită în alte părţi ale uriaşului imperiu, unde
ei se rusificaseră (...). Puţinii funcţionari de ori-
gine moldoveni şi care nu fuseseră mobilizaţi pe
front erau cu mentalitatea rusească – şi aici
putem pune şi învăţătorimea, cu prea puţine ex-
cepţii, – iar preoţimea, care fusese condusă de
decenii întregi prin arhierei ruşi cu idealuri ru-

seşti, era total străină de idealul naţional politic
al neamului românesc” 2.

Cât priveşte organizarea vieţii naţionale din
provincia noastră, „nici urmă nu se găsea”. Şi to-
tuşi, continuă Ghibu, „în cartea vieţii stătea scris
că piatra pe care a nesocotit-o Ziditorul va
ajunge piatra din capul unghiului: Basarabia,
cea mai înapoiată şi mai înstrăinată provincie
românească, a fost cea dintâi care a revenit la
trupul naţional”.

Or, la acest miracol care s-a produs în scurt
timp a contribuit şi Alexe Mateevici. Profitând
de atmosfera de respiro prilejuită de revoluţia
rusă din 1905, un grup de intelectuali, în frunte
cu Pan. Halippa, editează între 1906-1907 la

Chişinău un ziar – Basarabia, în care seminaris-
tul de 18 ani va tipări primele sale texte publi-
cistice. Problematica articolelor sale va gravita
în jurul a trei axe tematice principale:

1. impor-
tanţa deşteptă-
rii şi luminării
poporului prin
ştiinţa de carte; 

2. Unirea
şi solidaritatea
basarabenilor
în jurul ideii
naţionale; 

3. rolul
preoţilor de la
sate în trezirea
ţăranilor basa-
rabeni. 

Or, acest
proiect ambi-
ţios pentru un
tânăr de 18ani
denotă un ca-
racter puternic,

o gândire politică matură şi o implicare directă
în activitatea de culturalizare şi deşteptarea con-
cetăţenilor săi.

Spirit perspicace şi inteligent, cu virtuţi de
analist politic, tânărul seminarist analizează ”la
rece” situaţia social-politică şi propune metode
pentru a ieşi din impasul în care se afla Basara-
bia pe atunci. Din perspectiva zilei de astăzi, im-
presionează curajul său imens, maturitatea cu
care gândeşte, firea sa vizionară.

Astfel, în Ce ne trebuie nouă autorul scrie
negru pe alb că „moldovenii trebuie să se deş-
tepte, să muncească mult la învierea lor naţio-
nală, adică la trezirea poporului lor, şi să lupte
pentru drepturile celea la care năzuiesc toţi bi-
nevoitorii lor”3.

Făcând distincţia între două tipuri de „tre-
buinţe” – naţionale şi cetăţeneşti –, Mateevici
arată importanţa rezolvării echitabile a acestora.
Pentru ca să existe o conştiinţă civică, e nevoie
să existe mai întâi de o conştiinţă naţională, iar
drepturile naţionale merg mână în mână cu drep-
turile cetăţeneşti, cele două fiind complemen-
tare. Cu toate acestea, ideea-forţă a autorului este
cea naţională, pe care o încadrează însă în con-
textul mai larg din Imperiul ţarist:

„Toate neamurile ne ruse, precum suntem şi
noi, moldovenii, când au drepturile lor naţio-

nale, adică când au voie să vorbească, să scrie,
să citească, să înveţe, să se judece şi să se roage
în limba lor, atunci ele pot desfăşura în pace şi
linişte toate puterile minţii şi ale inimii lor”.

În Lupta moldovenilor pentru drepturi îi în-
curajează pe conaţionali să se trezească din le-
targia ignoranţei în care ajunseseră din cauza
politicilor culturale ţariste şi să pună mâna pe
carte. Remarcând apariţia presei în limba ma-
ternă şi însemnătatea acesteia pentru cultura na-
ţională, Mateevici îndeamnă la cultivarea limbii
române: „dacă limba naţională are aşa însemnă-
tate în faţa alegerilor viitoare, apoi cu atât mai
mult trebuie să lucrăm noi la înălţarea ei, la răs-
pândirea culturii (învăţăturii, luminării) noastre
şi să ne folosim de ea pe cât se poate de larg”.
Concluzia logică pe care o trage autorul este una
cât se poate de limpede, şi anume: progresul so-
cietăţii şi bunăstarea cetăţenilor săi se află în
strânsă legătură cu nivelul de cultură şi civiliza-
ţie al poporului: „să ţinem minte că noi mulţu-
mită culturii naţionale putem vieţui ca un popor
înaintat. Iar cine vrea să vieţuiască acela trebuie
să muncească şi să lupte”.

În Datoria noastră, Mateevici reiterează
ideea că moldovenii trebuie să aibă mult curaj
ca să-şi ceară drepturile, dar, în acelaşi timp,
să-şi asume şi nişte îndatoriri/obligaţii, toate
acestea având menirea să le facă viaţa mai bună.
Acestea din urmă se referă mai ales la basarabe-
nii şcoliţi: „moldovenii cei ce prind locuri în-
semnate în împărăţie, se deosebesc prin avuţie
multă, să nu uite niciodată că sunt moldoveni şi
că după spinările lor un popor întreg zace în să-
răcie trupească şi sufletească, aşteptând de la ei
măcar o rază, o licărire luminoasă în lungul său
rând de suferinţe”.

În alte texte, precum Munca noastră, Trecu-
tul şi viitorul etc., are şi o propunere concretă –
organizarea unor aşezăminte culturale la sate:
„În adevăr, tovărăşiile săteşti de cultură, alcătuite
din moldovenii luminaţi de prin satele Basara-
biei noastre, ar putea să fie un aşezământ lumi-
nător de temelie, din care s-ar putea naşte pe
urmă şcolile moldoveneşti. În alte ţări, între care
putem numi şi România, sunt multe aşezăminte
de acest fel, destul de bine întocmite atât cultu-
raliceşte, cât şi economiceşte. Acolo ele vin în
ajutorul şcolilor poporane, răspândind cultura în
mijlocul sătenilor de toate vârstele”.

„Trebuie să ştim că suntem români”

Tânărul seminarist Alexe Mateevici vorbeşte
în anii 1906-1907 pentru prima dată despre uni-
rea moldovenilor. În acel moment însă unirea se
putea face doar la nivel cultural. În acest context,
el revine la elementul fundamental – limba ma-
ternă, având convingerea fermă că „înaintarea
culturală a neamului se poate ajunge numai pe
calea lui proprie, căci ţăranul numai atunci se
deşteaptă şi-şi luminează mintea când aude cu-
vântul deşteptării şi al luminării în limba lui pă-
rintească. Altă limbă el nu ştie, iar dacă îl înveţi
în limba lui, îl poţi învăţa orişice limbă şi ştiinţă.
Deci, cea dintâi datorie şi ţintă a moldovenilor
luminaţi este cea mai largă cultură naţională. Şi
cel dintâi mijloc pentru îndeplinirea acestei da-
torii, pentru atingerea acestei ţinte, este unirea
culturală”4.

La o distanţă de 10 ani, Mateevici reia pro-
blematica din articolele sale publicistice, dar
într-un context istoric total diferit de cel din 1906.
Anul 1917 a debutat cu totul altfel, de data
aceasta, speranţele basarabenilor erau mult mai
palpabile şi din considerentul că în Imperiul ţa-
rist situaţia social-politică se schimbase radical
odată cu revoluţia.
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n acest context, în primăvara lui 1917 la
Chişinău are loc Primul Congres al Învă-
ţătorilor din Basarabia. Participanţii au di-
fuzat un manifest în care se constata
faptul că „moldovenii, deşi sunt cei mai
mulţi la număr, sunt cei mai înapoiaţi în
ştiinţă şi cultură. Aceasta vine din pricina
că ei n-au mai avut de multă vreme şi n-au

nici astăzi şcoli în limba lor, în care să se poată
cultiva ca alte popoare”. În consecinţă, unii în-
văţători cereau ca în şcolile de la sate „limba de
predare să fie limba moldovenească”. Însă I. Sâ-
romeatnikov, directorul general al învăţământu-
lui din Basarabia, s-a opus categoric acestui
demers, ripostând că „moldovenii sunt un norod
prost, care n-are în limba sa decât câteva sute de
cuvinte, întocmai ca samoezii – tribul cel mai
îna poiat din Rusia. Limba moldovenească nu-i
capabilă de nicio dezvoltare, iar moldovenii,
dacă vor să meargă înainte, trebuie să înveţe în
limba rusă”5.

Biografii ne spun că Alexe Mateevici, fiind
pe frontul de la Mărăşeşti, urmărea cu sufletul la
gură desfăşurarea evenimentelor de la Chişinău.
E limpede că era la curent cu amploarea pe care
o dobândea mişcarea de emancipare naţională.
Nu ştim dacă a venit special pentru a participa
la evenimente sau nu, important este că implica-
rea sa a fost decisivă în desfăşurarea ulterioară
a lucrurilor.

Aşadar, pentru prima dată după anexarea
din 1812 la Chişinău se organiza un congres al
învăţătorilor moldoveni, care până atunci îi în-
văţaseră pe copiii basarabeni doar în limba rusă
şi nici măcar nu se gândeau că ar putea renunţa
la rusă şi să treacă la limba lor maternă. Mai
mult ca atât, arată O. Ghibu, în virtutea faptului
că făcuseră toate şcolile în limba rusă, învăţătorii
basarabeni aveau o mentalitate filo-rusească. De
aceea, la congres s-a creat o atmosferă plină de
confuzie, unii se considerau români şi pledau
pentru cultura română, iar alţii erau categoric
împotrivă, deoarece aveau convingerea că sunt
moldoveni.

Cert este că Alexe Mateevici intervine în
această dezbatere de mai multe ori, ceea ce a
avut un rol fundamental în impunerea identităţii
româneşti şi a sintagmei limba română. Aceste
scurte pledoarii pot fi percepute şi ca un fel de
testament cultural al său. În câteva rânduri el a
sintetizat în mod magistral problemele stringente
ale basarabenilor şi le-a expus în mod ferm şi cu
mult curaj. Salutând iniţiativa organizării acelui
congres, Mateevici îşi exprimă marea sa bucurie.
Pentru el semnificaţia acestui eveniment echiva-
lează cu semnificaţia unei mari sărbători creş-
tine, de aceea o numeşte sfântă, la fel cum şi
munca de deşteptare a poporului din Basarabia
îmbracă conotaţii pe potrivă.

În continuare, Mateevici le sugerează parti-
cipanţilor câteva idei, „sfaturi frăţeşti”. În felul
acesta, el trasează un program de activitate pen-
tru generaţia care va făuri Unirea peste scurt
timp, program care îşi menţine actualitatea chiar
şi astăzi, la o sută de ani de la enunţare. Aşadar,
primul sfat al părintelui Mateevici îl reprezintă
aceste scurte afirmaţii: „Fără unire nu vom putea
dobândi nimic. Deci să avem un gând, o inimă,
un ideal!”6

Al doilea sfat poate fi dedus din acest frag-
ment al alocuţiunii sale: „Unii se socotesc mol-
doveni, alţii – cei mai puţini – români. Ei bine,
dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina
poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei ade-
vărate, căci altfel întreg învăţământul e fără rost.
Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove,
însă facem parte din marele trup al românismu-
lui, aşezat prin România, Bucovina şi Transilva-

nia. Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania şi
Macedonia nu se numesc după locurile unde tră-
iesc, ci-şi zic români. Aşa trebuie să facem şi
noi! Lucrul drept poate înflori numai dacă se în-
temeiază pe idei drepte. Asta nu însemnează se-
paratism, căci şi cei din Transilvania, şi cei din
Bucovina, şi cei din America se numesc tot ro-
mâni. Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci
altfel suntem nişte nenorociţi rătăciţi. Trebuie să
ştim că suntem români, strănepoţi de ai romani-
lor, şi fraţi cu italienii, francezii, spaniolii şi por-
tughezii”.

Al treilea sfat este formulat cât se poate de
explicit: „să staţi cu mare putere la straja intere-
selor naţionale. Să trăim bine şi cu străinii, dar

să nu trădăm interesele noastre, căci altfel vom
cădea pentru totdeauna. Dacă vom fi slabi în
lupta pentru viaţă, vom fi înghiţiţi de cei mai tari.
Să nu ne alipim la partide străine, care nu luptă
pentru neamul nostru, şi să nu luptăm pentru in-
teresele de clasă, ci pentru cele de obşte, naţio-
nale”.

Ultima sugestie este: „să nu uităm norodul,
ţărănimea care a suferit atâta până acum! Să-l lu-
minăm, să mergem mână în mână cu el, căci fără
noi el nu poate face nimic, după cum nici noi nu
putem face nimic fără el. Să-l îndreptăm pe calea
adevărului, cu fapte, iar nu cu vorbe. Mântuirea
ţărănimii e în noi, şi a noastră în ea”.

În decursul celei de-a doua şedinţe Alexe
Mateevici a mai intervenit o dată. De data
aceasta miza era limba maternă a basarabenilor
limbă care se degradase cumplit în cei 105 ani
de convieţuire cu rusa. Or, el afirmă cu multă
probitate ştiinţifică, pentru prima dată după atâ-
tea decenii de ostracizare a acesteia, că nu există
două limbi diferite – româna şi moldoveneasca,
ci una singură, limba română: „N-avem două
limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu
cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul lo-
cului, ca să nu mai vorbim degeaba”. Mai mult,
autorul arată că este la curent cu dezbaterile ling -
vistice din Regat, dezbateri care s-au desfăşurat
de-a lungul mai multor decenii între latiniştii
care încercau să purifice limba română de „stră-
inisme” şi să-i prescrie cuvinte de origine latină
şi reprezentanţii curentului popular-istoric, prin-
tre care se numără scriitorii paşoptişti, în special
C. Negruzzi, A. Russo,V. Alecsandri ş. a., ulte-
rior şi cei de la Junimea, în frunte cu Titu Maio-
rescu:

„Unii zic că
limba românească e
franţuzită. Asta
nu-i adevărat! Ce e
drept, sunt şi în Ro-
mânia unii rătăciţi
în ce priveşte limba,
dar trebuie să se ştie
că cel mai puternic
curent acolo e cel
popular în limbă şi
în literatură. Noi
trebuie să ajungem
de la limba noastră
proastă (adică sim-
plă – n. mea) de as-
tăzi numaidecât la

limba literară românească!”
Or, această ultimă frază sintetizează întregul

mesaj al versurilor din Limba noastră, poem pe
care îl va recita în final. Se pare că participanţii
au trăit clipe de mare emoţie, deoarece s-au ri-
dicat în picioare, au ovaţionat, au plâns, au
aplaudat. Elena Alistar va evoca momentul în
care Mateevici a recitat poemul Limba noastră
astfel: „Simt şi azi fiorul care mi-a pătruns toate
fibrele sufleteşti. Fără să vreau m-am uitat atunci
în sală, i-am văzut pe toţi moldovenii adânc im-
presionaţi şi mi-am zis: dragostea pentru limba
noastră există în noi toţi, deşi mulţi încă vorbesc
ruseşte. Şi chiar atunci am început eu a vorbi
numai româneşte, întrebuinţând limba rusă doar
în cazuri de forţă majoră”7.

Astfel, implicarea lui Mateevici în dezbate-
rile din cadrul Congresului învăţătorilor din pri-
măvara anului 1917 îi va încuraja pe dascălii
basarabeni şi le va da mai multă încredere în for-
ţele lor proprii, le va trezi interesul pentru limba
lor maternă şi pentru valorizarea acesteia. Luată
în ansamblu, activitatea publicistică şi literară a
preotului Alexe Mateevici a avut un rol decisiv
în ce priveşte trezirea conştiinţei naţionale a ro-
mânilor basarabeni, pregătind în felul acesta mo-
mentul istoric al declarării Unirii Basarabiei cu
Ţara în 27 martie 1918. Deşi, ca ideologie, Ma-
teevici poate fi încadrat în curentul sămănătorist
sau poporanist, ca demers general, se înscrie în
spiritul idealurilor iluministe susţinute cu un
secol şi ceva înainte de către reprezentanţii Şco-
lii Ardelene în Transilvania, care promovau crea-
rea unei societăţi raţionale, prin răspândirea
culturii, a luminilor în mase.

De fapt, Mateevici a fost un purtător de lu-
mină, un focar de luminare a maselor care vege-
tau în ignoranţă şi analfabetism, o cutie de
rezonanţă a vremii sale şi aşa ar trebui apreciat
şi valorizat astăzi. (Sursa: Contrafort, nr 279-
280)

Eugenia BOJOGA

1 D. Poştarencu, Destinul românilor basarabeni
sub dominaţie ţaristă. Chişinău, Academia de Ştiinţe
a Moldovei, 2012, p. 422

2 O. Ghibu, Cum s-a făcut unirea Basarabiei.
Sibiu, Ed. Asociaţiunii, 1925, p.1-2

3 A. Mateevici, Opere. Scrieri în limba română.
Vol. 1. Ediţie critică de I. Nuţă, E. Levit, S., Pânzaru.
Chişinău, Ştiinţa, 1993, p. 437. Citatele care urmează
sunt preluate din acest volum.

4 Ibidem, p. 453-454
5 Apud O. Ghibu, Pe baricadele vieţii. Basara-

bia revoluţionară. Amintiri. Chişinău, 1992, p. 135
6 A. Mateevici, Op. cit., p. 463
7 E. Alistar Romanescu, Amintiri despre părin-

tele poet A. Mateevici, în Cuvânt moldovenesc, nr.
45 din 1 noiembrie 1935, p. 2

Testamentul
lui

Alexe Mateevici
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Colegiul Tehnic „Petru Poni”, desemnat
Şcoală eTwinning 2019 ‐ 2020

olegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman se alătură celor 1.004 şcoli
europene cărora li s-a acordat, în acest an, „Certificatul de Şcoală
eTwinning 2019 - 2020”. Această recunoaştere este însoţită de o pla-
chetă care îşi va găsi locul de cinste lângă placheta oferită şcolii prin
obţinerea Certificatului de Şcoală Europeană în anul 2018.

eTwinning este parte a Erasmus+, Programul UE pentru Educa-
ţie, Formare, Tineret şi Sport şi oferă personalului didactic (profesori,
directori, bibliotecari etc.) ce activează

în şcolile din ţările europene participante o
platformă de comunicare, colaborare, dema-
rare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt,
un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea
mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Echipa eTwinning din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” este for-
mată din conducerea instituţiei, profesor Mariana Gabriela Dascălu, director,
şi profesor Mihaela Pâslaru, director adjunct, alături de profesor Mihaela
Stan, coordonator, şi de profesorii Mirela Hurjui, Iolanda Deaconu şi Cătă-
lina Corhăneanu.

„Lansat în anul 2005 drept componentă fundamentală a programului
eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a
Erasmus+, Programul UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport, din
2014. eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul
tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente
de lucru şi servicii şcolilor. Certificatul de Şcoală eTwinning înseamnă re-
cunoaşterea activităţii eTwinning depuse la nivel de unitate de învăţământ.
Principiul care stă la baza acestui nou certificat este dorinţa eTwinning de a
evalua şi recunoaşte nu doar implicarea, angajamentul şi devotamentul
eTwinner-ilor izolaţi, ci şi a echipelor de profesori şi directori din aceeaşi
unitate”, a precizat profesor Mihaela Stan, coordonatorul proiectului.

Bani europeni pentru un centru de recuperare
pentru copii cu dizabilităţi

Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 264/2017 s-a aprobat în-
cheierea unui parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului (DGASPC) Neamţ, în scopul înfiinţării unui Centru de zi
de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi şi construirea a trei case de tip fa-
milial pentru copiii rezidenţi în serviciul existent în Complexul „Romaniţa”. 

„Prin implementarea acestui proiect, având ca obiect clădirea publică
din bulevardul Roman Muşat, nr. 78, se estimează că vor fi realizate şi o
serie de obiective cu impact social important pentru locuitorii Municipiului
Roman: beneficiarii direcţi ai serviciilor acordate de Centrul de zi de recu-
perare pentru copii cu dizabilităţi sunt copiii cu dizabilităţi din casele de tip
familial, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii defavorizate, cu risc cres-
cut de excluziune socială, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii mono-
parentale, precum beneficiarii indirecţi – părinţii şi familiile acestora. Prin

centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi se doreşte asigurarea
unor servicii de abilitare / reabilitare, educaţie şi recreere / socializare, dez-
voltare timpurie şi integrare socio-familială pentru copiii cu dizabilităţi din
casele de tip familial, pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în risc de separare
de părinţi, precum şi oferirea de servicii de educaţie parentală şi consiliere
psihosocială pentru familiile acestor copii, atât în vederea depăşirii situaţiilor
de dificultate, cât şi a reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesio-
nală”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre ce va fi dez-
bătut vineri de consilierii locali romaşcani.

Valoarea totală a obiectivului de investiţie de la Roman (inclusiv TVA)
este de 2.191.185,40 lei, din care suma eligibilă este 1.167.328,47 lei. 98%
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, în sumă de 1.143.981,90 lei,

urmează a fi asigurat din Fondul European de
Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, finan-
ţare nerambursabilă, iar 2% din totalul cheltu-
ielilor eligibile, de 23.346,57 lei, din bugetul

local al Municipiului Roman. Cheltuielile neeligibile urmează a fi în sumă
de 1.023.856,93 lei. Durata totală de realizare a proiectului este preconizată
a fi de 36 de luni.

Proiect de mobilitate în domeniul educaţiei
adulţilor, la Liceul cu Program Sportiv Roman

Liceul cu Program Sportiv din Roman va primi finanţare de 18.600 de
euro, prin intermediul Programului Erasmus+ KA1, evaluat de către Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale.

Proiectul intitulat „Educaţie pentru Diversitate, Incluziune şi Toleranţă”
se va desfăşura în perioada 1 august 2019 - 31 ianuarie 2021 şi vizează ur-
mătoarele aspecte:

– nevoia de formare a personalului didactic care lucrează cu tineri pro-
veniţi din medii defavorizate;

– necesitatea unei strategii de gestionare a abandonului şcolar;
– dezvoltare de abilităţi pentru a preveni conflictele şi de a promova un

mediu şcolar mai prietenos.
„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competen-

ţelor de lucru ale cadrelor didactice care predau sau vor preda la clase unde
se lucrează cu adulţii înscrişi în Programul «A doua şansă», pentru a reduce
absenteismul şi a combate fenomenul de abandon şcolar. Pentru atingerea
obiectivelor propuse, una dintre activităţile de bază ale proiectului o consti-
tuie participarea cadrelor didactice la cursul intitulat «Embracing Diversity,
Preventing Violence», care se va desfăşura în Florenţa, în perioada 16 - 21
Septembrie 2019”, afirmă profesor Zina Zaharia, coordonatorul proiectului.

În acest sens, vor fi selectaţi opt profesori care vor participa la cursul
de formare, unde se vor familiariza cu tehnici noi de abordare a elevilor
adulţi, pentru a combate eşecul şcolar, vor asimila aptitudini de diferenţiere
a conflictelor, vor stăpâni tehnici de dezvoltare emoţională şi intelectuală a
tinerilor participanţi la educaţie. (Sursa: Ziarul de Roman)

Red.

a iniţiativa profesorului Ovidiu Ţoc ju-
nior, directorul Liceului cu Program
Sportiv din Piatra-Neamţ, făuritorii
sportivilor-campioni, autori ai celor mai
frumoase performanţe din istoria spor-
tului pietrean, s-au revăzut vineri, 5
iulie, într-o atmosferă plină de emoţie şi
prietenie.

„Mă bucur că
ne-am întâlnit şi vă
mulţumesc pentru
tot ce aţi făcut pen-
tru sportul pietrean
şi pentru Liceul cu
Program Sportiv.
Vă urez multă să-
nătate şi numai
bine. Îmi doresc să
ne revedem în fie-
care an, pentru a
păstra vie dragos-
tea faţă de activita-
tea sportivă de

înalt nivel”, a declarat prof. Ovidiu Ţoc junior.
Ambiţioşi, vizând întotdeauna primul loc,

renumiţii antrenori pietreni, acum profesori
pensionari, cu ajutorul minţii lor iscoditoare şi
a unei puteri de muncă uluitoare, le-au insuflat
şi sportivilor pe care i-au pregătit aceleaşi
idealuri.

„Am ţinut foarte mult să fiu alături de oa-
menii care au creat sportivi campioni, de oa-
menii care au dus sportul pietrean pe cele mai
înalte culmi. Suntem cu gândul şi la cei care,
din păcate, nu se mai află printre noi”, a spus
şi Gheorghe Paisa, directorul Direcţiei pentru
Sport şi Tineret Neamţ.

În dimineaţa revederii, la Biserica „Sf.
Ioan Botezătorul”, s-a oficiat o slujbă de po-
menire în memoria antrenorilor şi conducăto-
rilor sportului pietrean trecuţi în veşnicie:
Vladimir Laşcu, Maria şi Constantin Săvi-
nescu, Nicolae Teodorescu, Chiril Cricopol,
Mihai Adamescu, Viorel Roşioru, Ovidiu Ţoc,
Vasile Filimon, Florin Ţiganu, Mircea Fleşe-
riu, Adrian Popa, Florin Dudici, Neculai Za-
haria, Ion Crăciun, Dumitru Mamina, Dorel
Sanie, Dana Forman, Gelu Chertic, Constantin
Rusu, Dumitru Samson, Mihai Cohut, Dorina
Pârvu, Laura Popa, Gheorghe Laşcu, Aurel
Gheorghe, Eugen-Baru Munteanu.

Violeta MOŞU

C

Panoramic romaşcan

Liceul cu Program Sportiv Piatra‐Neamţ • Reuniunea profesorilor‐antrenori campioni
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e această dată mi-a atras atenţia lucrarea Cu-
vânt şi imagine. Fundamente teoretice pen-
tru o teologie a comunicării, autor Paul
Siladi şi publicată la Editura Presa Univer-
sitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019. 

Apărut sub egida Centrului de Cerce-
tare, Formare şi Strategie Misionară din ca-
drul Universităţii „Babeş-Bolyai” din

Cluj-Napoca, volumul de faţă reprezintă un eseu
teologic, alcătuit după
normele ştiinţifice ale
unei astfel de lucrări de
cercetare teologică invi-
tându-ne la o lectură în
care taina cuvântului se
îngemănează cu taina
chipului lui Dumnezeu.
Dacă în activitatea mi-
sionară cuvântul joacă
rolul unui „vehicul” prin
care Dumnezeu se des-
chide lumii, după Paul
Siladi, imaginea oferă
celor care privesc, posi-
bilitatea să acceseze rea-

litatea teologică descrisă prin cuvinte şi simbolizată
prin imagini.

Cuvântul şi imaginea reprezintă două modali-
tăţi de comunicare umană şi de revelare a divinită-
ţii. Misiunea Bisericii reprezintă de fapt medierea
în timp şi spaţiu a acestei revelaţii. Prin unirea în
mod unic dintre cuvânt şi imagine în Persoana
Mântuitorului Iisus Hristos se întemeiază existenţa

icoanelor din primele secole ale creştinismului.
Teologia ortodoxă contemporană descrie raportul
dintre cuvânt şi imagine drept unul de analogie şi
complementaritate, mesajul Evangheliei fiind re-
ceptat prin auz şi prin văz. 

În cele nouă capitole ale cărţii (589 pagini) ni
se oferă abordări la subiecte precum: Stadiul cer-
cetării. Cuvânt şi imagine în preocupările teologi-
lor români; Cuvânt şi imagine, o interpretare
semantică şi filosofică; Logos şi Eikon, o abordare
hristologică; Omul şi creaţia din perspectiva bino-
mului cuvânt – chip/imagine; Logos şi Eikon în pe-

rioada iconoclastă; Cuvânt şi imagine în Teologia
Apuseană; Cuvânt şi ima gine în modernitate; Mi-
siunea prin cuvânt, ima gine şi taină; Simultaneita-
tea inclusivă etc. Studiul este fundamentat pe o
bogată literatură de specialitate românească şi in-
ternaţională, fiind caracterizat de o abordare isto-
rică de mare anvergură. 

Pentru o bună şi corectă înţelegere a legăturii
dintre cuvânt şi imagine în teologia contemporană
trebuie să analizăm modalităţile în care aceşti doi
termeni erau percepuţi în Antichitate, în Evul
Mediu şi în perioada modernă. 

Fiind de maximă actualitate, lucrarea domnu-
lui Paul Siladi este de o reală importanţă pentru mi-
siunea şi pastoraţia Bisericii în societatea
contemporană. Autorul a reuşit să se elibereze de
limbajul teologic de lemn oferind cititorilor un dis-
curs autentic în care prezintă adevărurile religioase
în forme estetice atractive şi originale. 

Prin eleganţa şi stilul lucrării, autorul a realizat
un text academic accesibil publicului larg, nu doar
studenţilor şi teologilor, fapt ce mă determină să re-
comand cartea, cu toată convingerea, spre lectură
şi analiză.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

D

Cuvânt şi imagine

EXAMENELE VERII • EXAMENELE VERII • EXAMENELE VERII • EXAMENELE VERII •
Evaluarea Naţională, 2019

• Rezultate în ţară

ituaţia statistică generală
(îna inte de contestaţii), co-
municată de Ministerul Edu-
caţiei Naţionale relevă că
dintre cei 146.105 candidaţi
prezenţi, 106.838 de candi-
daţi au obţinut medii mai
mari sau egale cu 5 (cinci).

Dintre aceştia, 429 de candidaţi au
încheiat examenul cu media gene-
rală 10 (zece).

Rata de participare a fost de
94,2%: 146.104 candidaţi prezenţi
dintr-un total de 155.019 elevi în-
scrişi.

La proba de Limba şi literatura
română au obţinut note peste sau
egale cu 5 (cinci) 118.074 de candi-
daţi (80,6%), iar 1.956 de candidaţi
au fost notaţi cu 10 (zece). La proba
de Matematică, 91.606 candidaţi
(62,7%) au note peste sau egale cu
5 (cinci), iar 2.535 de candidaţi au

obţinut nota 10 (zece). La limba şi
literatura maternă, 8.130 de candi-
daţi (din 8.559 prezenţi) au obţinut
note mai mari sau egale cu 5. 

Rezultatele iniţiale de la Eva-
luarea Naţională 2019 au venit cu
note mai slabe decât anul trecut,
îna inte de contestaţii, în aproape
toate judeţele.

• Rezultate finale în Neamţ
După contestaţii, numărul elevi-

lor promovaţi din judeţul Neamţ, cu
medii peste 5, a scăzut cu unul, de la
2.804 la 2.803, dintre cei 4.093 de
elevi din judeţ care s-au prezentat la
ambele probe. Astfel, promovabilita-
tea din Neamţ scade de la 68,51% în-
ainte de contestaţii, la 68,48%.
Promovabilitatea din Neamţ de anul
acesta după contestaţii a fost, totuşi,
mai mare decât cea de anul trecut,
atunci când procentul înregistrat în
judeţ a fost de 67,99%

După contestaţii, numărul me-
diilor de 10 la Evaluarea Naţională

din judeţul Neamţ din acest an a
crescut de la cinci la şase.

Bacalaureat 2019
• Rezultate în ţară
Anul acesta, mai bine de un

sfert dintre elevii care au dat Bac-ul
au depus contestaţii. Mai exact, au
fost depuse în total 47.999 de con-
testaţii: 18.954 la proba E)a), 449 la
proba E)b), 15.478 la proba E)c) şi
13.118 la proba E)c).

După soluţionarea contestaţii-
lor, 89.215 candidaţi (din 129.167
prezenţi) au promovat examenul (în
creştere de la 86.794 de candidaţi
reuşiţi iniţial), ceea ce înseamnă o
rată de promovare de 69 la sută,
după ce înainte de contestaţii,
aceasta a fost de 63,78 la sută. 

Rata finală de promovare (după
soluţionarea contestaţiilor), înregis-
trată de absolvenţii care au finalizat
studiile liceale în promoţia 2018-
2019 şi au susţinut probele exame-

nului de Bacalaureat în sesiunea
iunie-iulie 2019, este de 75,5%. În
raport cu rezultatele iniţiale (73,7%),
se constată o creştere de 1,8%, trans-
mite Ministerul Educaţiei. 

De asemenea, în urma soluţio-
nării contestaţiilor, numărul medii-
lor de 10 a crescut la 224 (iniţial au
fost înregistrate 177).

• Rezultate finale în Neamţ
În Neamţ, înainte de contestaţii,

procentul de promovabilitate a fost de
68,27, ceva mai mare decât anul tre-
cut, când s-a înregistrat 67,66% pro-
cent de promovaţi. La examen s-au
prezentat 3.558 de liceeni (din 3.725
înscrişi), au fost 4 eliminaţi (doi la
probele orale şi doi la cele scrise), iar
1.125 de candidaţi au picat.

În urma contestaţiilor, 50 de li-
ceeni din Neamţ au fost declaraţi
promovaţi la examenul de Bacalau-
reat, sesiunea de vară. Cu 2.479 de
candidaţi reuşiţi, promovabilitatea
pe judeţ a crescut la 69,67%, faţă de
68,27% cât era înainte. (Red.)
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esfăşurată între 14 şi 21 iulie, această
a treia ediţie a Festivalului Interna-
ţional de Arte Plastice pentru copii şi
tineri „Piatra-Neamţ Creativ”, eve-
niment cultural de anver-
gură organizat de Aso  cia-
ţia Culturală „Arte.Ro” în
parteneriat cu Primăria

Piatra-Neamţ şi Biblioteca Jude-
ţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ,
întrece aşteptările tuturor. O
putem spune deja acum, în
prima zi a reuniunii – atât prin
bogăţia manifestărilor care se
anunţă, cât mai ales prin bucuria
şi interesul produse în rândul co-
piilor, tinerilor, profesorilor şi
părinţilor participanţi.

„Prin acest proiect cultural-artistic rea-
lizăm o promovare extinsă a oraşului nos-
tru, atât în mediul fizic, cât şi în cel virtual,
din perspectiva artistico-plastică, educaţio-
nală, culturală, istorică, geografică şi turis-
tică. Succesul acestui obiectiv al nostru ţine
aproape exclusiv de continuitatea festiva-
lului. Contactul direct al participanţilor cu
istoria şi geografia spaţiului plastic şi artis-
tic al oraşului, va constitui şi anul acesta un

real succes, argument susţinut de reuşita
ediţiei anterioare a proiectului, care a adus
un semnificativ plus de promovare oraşului
şi judeţului nostru, cu precădere în mediul
on-line, dar nu numai. Sperăm ca şi în acest
an să reuşim să ne atingem obiectivele pro-
puse”, a declarat prof. Cristina Petrariu,
preşedinta Asociaţiei „Arte. Ro”.

Gala de deschidere a avut loc la Cen-
tral Plaza Hotel. Participă 33 de
elevi, coordonaţi de 15 profesori
şi însoţiţi de 22 de părinţi. Ei
provin din opt ţări: Rusia – două
echipe, Ucraina – două echipe,
Hong Kong, Thailanda – două
echipe, Israel, Portugalia, Serbia
şi România – două echipe.

„Motorul acestui festival
este format dintr-un foarte res-
trâns grup de voluntari, elevi şi
părinţi ai acestora, câteva firme
care ne sprijină an de an, repre-

zentanţi ai Bibliotecii Judeţene şi ai Com-
plexului Muzeal Judeţean, grupaţi în jurul
subsemnatei şi al doamnei doctor Mariana
Ciobanu, un om foarte implicat şi dedicat

acestui proiect, un medic mare iubitor de
artă şi de copii, la fel ca şi soţul domniei
sale, reputatul medic radiolog Sorin Cio-
banu, plecat dintre noi de ceva timp, spre o
lume mai dreaptă. Doamna doctor va oferi,
ca în fiecare an, celor mai bune două echi-
paje, premii speciale însoţite de placheta
„Dr. Sorin Ciobanu”, a mai adăugat Cris-
tina Petrariu.

Cel mai important eveniment de acest
gen din Moldova propune şi
anul acesta o serie de activităţi
speciale: sesiuni de lucru la pic-
tură-peisaj, în aer liber, în spaţiul
Curţii Domneşti, la Turnul şi Bi-
serica lui Ştefan cel Mare, vizite
la Castelul şi Mănăstirea de la
Miclăuşeni, la Catedrala Mitro-
politană şi la Palatul Culturii din
Iaşi, workshop-uri şi sesiuni de
informare turistică.

„Sunt sigură că şi la această
ediţie o să ne încântaţi ochiul şi
sufletul prin ceea ce o să pictaţi

şi că o să petreceţi o săptămână minunată
la Piatra-Neamţ, Miclăuşeni şi Iaşi”, a spus
şi dr. Mariana Ciobanu, membru de onoare.

În aşteptarea palmaresului final, subli-
niem că acest concurs s-a maturizat,
creându-şi o ţinută a sa, inconfundabilă, pe
agenda marilor acţiuni de profil organizate
în ţara noastră.

Violeta MOŞU

D

Anda‐Louise Bogza a încheiat
briliant „Vacanţele Muzicale

la Piatra‐Neamţ”
diţia din acest an a Festivalului Internaţional „Vacanţe
Muzicale la Piatra-Neamţ”, considerată una „de colecţie”,
a reunit orchestre şi ansambluri binecunoscute dar şi
nume mari din constelaţia muzicii naţionale şi internaţio-
nale precum Eugen Doga, Alexandru Tomescu, Omar
Massa, Alina Azario, completate în mod fericit cu cel al
Andei-Louise Bogza – prim solistă a Operei de Stat din
Praga, care a finalizat manifestarea în seara zilei de 6

iulie, stârnind un viu entuziasm în rândul publicului. 
Deşi este demult o

prezenţă şi o valoare de
rezonanţă internaţio-
nală, strălucind pe
scene din Europa, Asia
şi America în roluri
precum Aida, Leonora,
Abigaille, Rusalka,
Manon, Turandot –
Anda-Louise Bogza s-a
aplecat cu dragoste şi
dăruire şi spre specta-
cole în Piatra-Neamţ,
oraşul său natal, culmi-

nând cu seara de operă ce a finalizat Vacanţele Muzicale. Aici,
a evoluat în prezenţa prestigioasei Opere Naţionale Române din
Cluj-Napoca, la pupitrul dirijoral fiind Adrian Morar, oferind
un parcurs artistic ce a umplut de încântare şi vibraţie sufletele
celor prezenţi.

Păşind pe scenă într-un amestec de maiestate, emoţie şi mo-
destie, Anda-Louise şi-a început recitalul într-un mod dumne-
zeiesc cu aria Divinites du Styx din opera Alceste, tăindu-ne
respiraţia cu o dezvoltare tulburătoare a temei muzicale, ce a
conferit un debut celest reprezentaţiei. Apoi, a schimbat brusc
registrul, prezentându-ne, zglobie, pasională şi seducătoare o
Habanera de zile mari, în care şi-a dat măsura întregii expresi-
vităţi, punând şi o amprentă personală asupra acestei capodopere
a lui Bizet. Aproape de lacrimi ne-a adus cu aria unui suflet sfă-
râmat în Pleurez, pleurez mes yeux! din opera Le Cid, unde a în-
truchipat-o pe Chimene, gravă, sfâşiată, răvăşită de loviturile
sorţii. Trăiri asemănătoare am avut şi legat de aria Vissi d’arte
a lui Giacomo Puccini, unde a exprimat, cu mare sensibilitate
durerea Floriei Tosca, disperarea, în faţa gândului că, în mod
nedrept, Dumnezeu a abandonat-o.

Ce se mai poate spune! Am ascultat cu admiraţie o soprană
profundă, poetică şi dramatică în Ritorna vincitor, cu o voce
caldă şi plină de virtuozitate în Tacea la notte placida; ne-am
delectat într-o mare de armonie şi vivacitate cu Vieni, t’affreta,
ne-am bucurat de bijuteria muzicală O, mio babbino caro şi ne-
am luat rămas bun de la Anda-Louise Bogza cu geniala inter-
pretare a piesei Les filles de Cadix a lui Delibes, sugerând stilul
lui Bizet.

Cred că sunt în asentimentul tuturor iubitorilor de frumos
din Piatra-Neamţ când spun că am fost dăruiţi cu un noroc ex-
traordinar să avem alături de noi asemenea personalitate mar-
cantă a artei interpretative şi cred că nu trebuie să uităm nicicând
cuvintele lui Ioan Holender, care în 2008, cu o intuiţie perfectă
a spus: „Doamna Bogza este o mândrie pentru oraşul dumnea-
vostră!”. 

Gianina BURUIANĂ
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Piatra‐Neamţ – Capitala internaţională
a artelor plastice pentru copii şi tineri


