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iua Mondială a Educaţiei este sărbă-
torită în fiecare an la 5 octombrie, în-
cepând cu anul 1994. A fost desemnată
de UNESCO şi marchează semnarea,
în 1966, a „Recomandării UNESCO/
OIM (Organizaţia Internaţională a
Muncii) privind statutul profesorilor”.
Această recomandare, alături de cea

„privind învăţământul superior” din 1997,
constituie principalul cadru de referinţă pen-
tru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor
cadrelor didactice la scară globală, potrivit
site-ului en.unesco.org. 

Pentru ca această zi să fie recunoscută şi
sărbătorită la nivel internaţional, pentru ca
principiile celor două recomandări să fie res-
pectate de fiecare stat în parte, federaţia glo-
bală a Uniunii Sindicatelor Cadrelor
Didactice „Education International” a lansat
la 5 octombrie 1994, o campanie de promo-
vare a meritelor cadrelor didactice şi a con-
tribuţiei aduse de acestea în procesul
educaţional, la nivel mondial. De asemenea,
a fost instituit Premiul Hamdan (2008) pentru
a recompensa performanţele profesorilor.
Acesta este acordat din doi în doi ani şi constă
în suma de 300.000 de dolari americani, care
se împart între trei laureaţi ale căror proiecte
îşi propun să îmbunătăţească performanţele

Z

5 octombrie – Ziua Mondială a Educatorilor, este una dintre cele mai fru-
moase sărbători deoarece ne oferă prilejul să ne exprimăm aprecierea şi recu-

noştinţa pentru dascălii ce ne-au marcat viaţa prin munca, priceperea,
sacrificiul şi dăruirea lor.

Ei, dascălii – educatoare, învăţători, profesori – sunt cei care desco-
peră oameni, sunt cei care creează valori, sunt cei care deschid drumuri.

Ei, dascălii ne-au oferit nu doar lecţii de gramatică, istorie, desen; ei
ne-au oferit un lucru nestemat: lecţii şi modele de viaţă.

De la ei, dascălii noştri, am învăţat că dragostea de neam şi ţară nu se mă-
soară în cuvinte şi cifre, ci în fapte umane.

LOR, PĂRINŢI DE CARTE, DE VIS ŞI LUMINĂ le mulţumim astăzi pentru munca neobosită
şi le urăm sănătate, împliniri, putere de muncă şi perseverenţă în realizarea nobilei lor misiuni.

LA MULŢI ANI!
Biroul operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ

Preşedinte, Prof. Gabriel PLOSCĂ

Slalom prin ceaţa politică
• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,

preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ
Cu voia lui Dumnezeu, care ne-a lăsat

de capul nostru, iar e toamnă, iar impro-
vizăm guverne, iar croim planuri „din
cuţite şi pahară”. Parcă nu mai termi-
năm niciodată nimic…

• Da, dar noi, sindicatele, măcar cre-
dem că suntem pe drumul bun. Stau măr-

turie pentru aceasta două acte normative care
se află pe traseul parlamentar şi care, sperăm
noi, se vor transforma în legi. Este vorba, în pri-
mul rând, despre Legea privind protecţia cadre-
lor didactice, lege pe care Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ şi-o doreşte
de multă vreme pentru membrii săi şi pe care
am adus-o mereu în atenţia parlamentarilor,
susţinând-o cu argumente solide. În momentul
de faţă, actul normativ a trecut de Camera De-
putaţilor, se află la Senatul României şi sperăm
să obţină votul final, pentru a deveni lege. 

Dar, din păcate, am constatat că în spaţiul
public au apărut foarte multe comentarii, luări
de poziţie, care se opun promulgării acestei
legi. Dorim să precizăm că prin această lege nu
dorim nimic altceva decât să asigurăm o pro-

tecţie a dascălilor vizavi de tot mai frecventele
acte de agresiune care se întâmplă asupra ca-
drelor didactice. S-a exagerat, însă, până într-
acolo încât s-a afirmat că această lege ar fi, de
fapt, în detrimentul nostru, asimilându-ne pe
noi cu funcţionarii publici, care au un anumit
statut. Nu este adevărat acest lucru, noi nu vom
deveni prin acest act normativ funcţionari pu-
blici. 

– Acuzele au venit din interiorul sistemu-
lui?

• Din păcate, da. Practic, se încearcă, din
interiorul sistemului, o manipulare. Apoi, am
mai văzut vehemenţa cu care asociaţii ale ele-
vilor şi ale părinţilor au atacat acest act norma-
tiv, mergându-se până la a cere preşedintelui
României să nu promulge legea, deşi ea nici nu
a ajuns încă la Cotroceni...

– Este o lege care ar atenta la drepturile
elevilor?

• Acest act normativ nu atentează la drep-
turile şi libertăţile nimănui. Noi nu vrem să se
legifereze decât un singur lucru: cadrul didactic
trebuie să fie respectat: de elevi, de părinţi, de
instituţiile statului.

– Care este cel de-al doilea act normativ
aflat în curs de legiferare?

–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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Un cuceritor al spaţiului: Mircea Titus Romanescu
a sfârşitul lunii septembrie, pictorul Mircea Titus Romanescu a ver-
nisat la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ o nouă expoziţie („Atelier
2019”), care se impune prin rigoare şi calitate. 

Criticul de artă Emil Nicolae: „Mircea Titus Romanescu nu bate
pasul pe loc, adică şi această expoziţie aduce noutăţi. Nu e o fractură
evidentă, tranşantă cu ceea ce a
făcut până acum, cu ceea ce au
remarcat criticii, adică un fel de

neocubism, cum zicea Constantin
Prut, sau expresionism abstract, ceea
ce nu cred că era adevărat. Ceea ce mi
se pare mie că se întâmplă acum în lu-
crările din această expoziţie este o „în-
muiere” a desenului, adică linia curbă
începe să câştige mai mult teren decât
linia dreaptă, frântă din compoziţiile
anterioare şi un fel de încălzire, de

melancolizare a cromaticii, pentru că, până la urmă, în arta sa aceste ele-
mente sunt importante: desenul, construcţia şi cromatica. În rest, este acelaşi
pictor, artist citadin cu un background intelectual şi un cuceritor al spaţiu-
lui”.

Mircea Titus Romanescu a afirmat că fiecare om are un timp interior
care se concretizează prin importanţa trăirilor din viaţa lui: „Am vrut să ac-
centuez faptul că această schimbare în tendinţa mea de revenire la o anumită
tehnică de lucru în straturi, m-a scos din acea idee modernă şi postmodernă
de juxtapunere a culorii, de căutare a saturaţiei, a efectelor fauve ş.a.m.d.
Aducem poate de multe ori momente trecute înaintea unor momente vii-
toare. Sunt lucruri care se leagă în mod firesc cu aceste căutări în a-ţi găsi
originea, în a-ţi găsi sensul pentru care eşti în viaţă”.

Trei artiste vietnameze în Neamţ
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit concertul ex-

traordinar „Omagiu României”, susţinut de trei talentate artiste vietnameze,
sâmbătă, 28 septembrie 2019, în Sala Cupola. Au interpretat Đinh Hoài
Xuân la violoncel, Hồ Thị Ngọc Hà la pian şi Do Vu Lan Nhung, soprană.

L
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Slalom prin ceaţa politică

Celălalt act normativ se referă la anumite
prevederi din acordul pe care sindicatele
din educaţie l-au încheiat cu Guvernul
României în 29 noiembrie 2018, preve-
deri care nu s-au aplicat. Cele mai impor-
tante se referă la formarea continuă de
care trebuie să beneficieze şi personalul

didactic auxiliar şi cel nedidactic, cu finanţare
din surse bugetare. De asemenea, este vorba
despre acordarea a două salarii medii brute pe
economie pe an, pentru dezvoltarea personală
a cadrelor didactice. Este, practic, o altă formă
de acordare a acelui ajutor cunoscut sub denu-
mirea de „100 de Euro pentru carte”. Totodată,
este vorba despre acordarea a 6 salarii medii
brute pe economie, la pensionare, pentru cei
care au activat în învăţământ cel puţin 30 de
ani. Noi afirmăm că acestea sunt nişte cerinţe
normale şi credem că, prin loby-ul susţinut pe
care-l facem, şi acest act normativ va avea suc-
ces şi va deveni lege. 

– Dacă tot vorbim despre bani, spuneţi-ne
dacă sunt probleme cu asigurarea salariilor în
educaţie?

• Trebuie să vă spun că au apărut deja câ-
teva semnale de la şcoli, că nu vor ajunge banii
de salarii până la sfârşitul anului. Acest lucru
nu este o noutate, pentru că ne-am mai confrun-
tat şi în alţi ani cu asemenea semnale, pe final
de an. Şi deja, prin intermediul Federaţiei, am
luat poziţie asupra acestui aspect la nivelul Mi-
nisterului Educaţiei şi la Ministerul de Finanţe.
Sperăm că semnalele noastre vor fi luate în
seamă şi la o nouă rectificare, vom obţine su-
mele necesare acordării salariilor până la sfâr-
şitul anului. 

– Se ştie care este deficitul la ora actuală?
• Din păcate, nu. Nu există o situaţie clară,

şi aici putem găsi vinovaţi începând de la uni-
tăţile şcolare, care nu au cerut suficienţi bani,
apoi mergem mai departe – unde s-au cerut su-
ficienţi, dar nu s-au şi primit sumele solicitate.
În acelaşi timp, trebuie să semnalăm şi un alt
fapt: la discuţiile care au avut loc cu Ministerul
Educaţiei, cu Ministerul de Finanţe, s-a de-

monstrat că, la nivelul unor unităţi şcolare, ar
exista solduri mari de bani. În sensul că şi-au
supradimensionat bugetul şi au rămas cu nişte
bani. Ceea ce înseamnă că, la nivelul judeţelor,
ar exista ceva resurse. Sunt sume care ar putea
fi utilizate, prin transfer, către şcolile care nu au
suficienţi bani. Aşa ar fi normal, pentru că, în
caz contrar, sumele se întorc la buget, în vreme
ce alte unităţi nu au bani de salarii. Trebuie să
recunoaştem că există şi astfel de situaţii...

– Actuala instabilitate politică ar putea
afecta cursul firesc pe care trebuie să-l urmeze
actele normative în direcţia promulgării? Dar
rezolvarea problemelor financiare din sistemul
educaţional?

• Sigur că lucrurile merg mai greu în
această perioadă, din cauza instabilităţii poli-
tice. Sperăm ca această instabilitate să dureze
cât mai puţin, să avem odată un guvern instalat,
oricare ar fi acesta, pentru a putea rezolva pro-
blemele noastre. Bănuiesc că astfel de pro-
bleme nu sunt numai în sistemul de învăţământ,
ci şi în alte domenii de activitate. 

– Care este activitatea sindicatului, la nivel
de Federaţie, în această perioadă? 

• În această perioadă, reprezentanţii Fe-
deraţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
au venit cu propuneri pentru noua metodolo-
gie-cadru privind mobilitatea personalului di-
dactic din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar preuniversitar 2020-2021. Sunt mai
multe propuneri ale noastre, dar aş vrea să mă
refer în special la cea mai importantă. Din ca-
pătul locului, Federaţia cere ca tot ce în-
seamnă mobilitate a personalului să se
termine la 31 august 2020. Astfel, la 1 sep-
tembrie, tot omul să ştie unde are catedra,
unde are postul. Anul acesta, lucrurile nu au
stat aşa, pentru că încă au mai fost etape ale
mobilităţii în 5, în 6 septembrie. De ce deran-
jează acest lucru? Pentru că angajaţii respec-
tivi nu au putut începe anul şcolar la 1
septembrie, cum este normal, deci nu au putut
fi încadraţi la timp şi pierd din drepturi, dato-
rită discontinuităţii activităţii. Vreau să subli-
niez că şi în acest caz, elaborarea metodo logiei

merge greu, din acelaşi motiv, al instabilităţii
politice, pentru că la minister nu se lucrează
într-un ritm normal.

– Pentru a putea fi un bun negociator în re-
laţia cu guvernul, trebuie să ai strategie. Există
şi o strategie de formare a personalului din în-
văţământ?

• Chiar săptămâna trecută, la nivelul Fede-
raţiei, s-au lansat programele de formare a
membrilor de sindicat: Rolul leaderului-ship în
managementul organizaţiei – care are 25 de
credite profesionale transferabile, Managemen-
tul calităţii educaţiei pentru obţinerea perfor-
manţei în învăţământul preuniversitar – cu 20
de credite, Managementul educaţiei pentru
timpul liber – cu 20 de credite, şi programul cu
tema Managementul protecţiei datelor cu ca-
racter personal – cu 15 credite. Aş dori să fac
câteva precizări privind acest ultim program, şi
anume că în grupul ţintă se pot înscrie şi anga-
jaţii care fac parte din personalul didactic auxi-
liar, tema fiind aleasă şi datorită actualităţii sale.
Toate detaliile privind obiectivele lor, modul
cum se poate realiza înscrierea la aceste pro-
grame, se găsesc pe site-ul federaţiei noastre, în
folderul Oferta de formare 2020-2021, iar co-
legii noştri care au nelămuriri se pot adresa şi
sindicatului din Neamţ. Personal, am propus şi
un program de formare pentru utilizarea Edu-
salului.

– Au existat şi aici astfel de programe de
formare? 

• Noi am încheiat un ciclu de formare cu
tema Comunicarea eficientă în managementul
sindical, care a avut trei activităţi, cu liderii din
judeţ: o primă activitate în aprilie – cu 50 de li-
deri de sindicat, a doua în luna mai, tot cu 50
de lideri, şi ultima a fost în octombrie, tot cu
aproximativ 50 de lideri de sindicat, astfel încât
aproape toţi liderii de sindicat nemţeni au reuşit
să beneficieze de acest program de formare. Şi
nu putem decât să sperăm că în urma acestor
acţiuni activitatea lor va deveni tot mai efi-
cientă. Că întreaga noastră activitate va deveni
tot mai eficientă...

– Nu pot decât să vă doresc mult succes!

(urmare din pag. 1)
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rezentarea a fost făcută de Valeriu Arteni, ex ambasador al României
în Vietnam. Cu acest prilej a fost organizată şi o expoziţie de tablouri
vietnameze.

Toate interpretele au urmat studiile şi în Romania: Đinh Hoài
Xuân (doctorat în interpretare la violoncel la Universitatea Naţională
de Muzică Bucureşti), Hồ Thị Ngọc Hà (studii de master la Univer-
sitatea Naţională de Muzică din Bucureşti), Do Vu Lan Nhung (stu-
diază canto de operă la Universitatea Naţională de Muzică din

Bucureşti, sub îndrumarea profesoarei Mariana Colpos).
Valeriu Arteni (născut la 21 septembrie 1951 în Mărgineni, judeţul

Neamţ) este diplomat de carieră. În 1976 a absolvit Facultatea de litere a
Universităţii Naţionale din Hanoi, Vietnam. În anul 2001 a urmat la Paris
un curs de specializare în Protocol Diplomatic. Limbi străine: araba, en-
gleza, franceza, rusa, coreeana.

Octombrie în culori: „Bezem 72”
Vernisată pe 3 oct. a. c., expoziţia de pictură „Bezem 72” a putut fi vi-

zitată, până pe 15 oct, în Sala Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”

Neamţ. Lucrările lui
Dumitru Bezem pro-
vin din colecţia Elena
şi Vasile Pleşca.

„Ne-am gândit să
aducem în faţa publi-
cului episoade, sec-
venţe din celelalte
expoziţii, la aniversa-
rea lui Dumitru
Bezem. Dacă am ră-
mâne singuri într-o ca-

meră cu pictura lui Bezem, cred că am putea asculta simfonia acestor lucrări
pe care le face maestrul”, a spus Elena Pleşca.

Cronica plastică a fost realizată de scriitorul Vasile Baghiu. „La Dumitru
Bezem avem de-a face cu o intensitate a melancoliei, indiferent de tema pe
care o abordează. Este o pictură trăită. Este o trăire dominată de melancolie,

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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• O iniţiativă a Asociaţiei
Profesorilor de Istorie

din Judeţul Neamţ

onografia „Neamţul – ţi-
nutul tezaur” este parte a
unui proiect mai larg, de
cercetare, redactare şi edi-
tare a mai multor mate-
riale, iniţiat de Asociaţia
Profesorilor de Istorie din
Judeţul Neamţ, cu sprijin

de la Consiliul Judeţean Neamţ
şi printr-o colaborare deosebită
cu Facultatea de Geografie a
universităţii din Bucureşti.

„Neamţul – ţinutul tezaur”
este o carte care a încercat să res-
pecte canoanele ştiinţifice, dar în
acelaşi timp să fie accesibilă şi
cititorului nespecialist. Este o
monografie, fără pretenţii de ex-
haustivitate, dar care încearcă să
ofere o imagine cât mai largă a
judeţului nostru. Pentru aceasta
au fost atraşi spre acest proiect
editorial (iniţiat, e drept, de Aso-
ciaţia Profesorilor de Istorie din
Neamţ) şi neistorici. Astfel s-au
alăturat echipei Iulian Săndulache,
lect. univ. dr. al Facultăţii de Geo-
grafie, Universitatea din Bucu-

reşti, specialist în geografie fizică,
regională şi fotografie geografică.
A primit sprijin de la dr. Cătălina
Săndulache, conf. univ. dr. Răzvan
Oprea şi lect. univ. dr. Vasile Popa
de la aceeaşi universitate. Lor li se
datorează partea I a cărţii, bine do-
cumentată, cu o bogată iconogra-
fie, grafice şi hărţi.

Partea istorică este rezulta-
tul muncii unor profesori aparţi-
nând mediului preuniversitar,
vizând o abordare transdiscipli-
nară, care să completeze compo-
nenta geografică. Astfel
menţionăm pe prof. drd. Elena
Preda, inspector disciplina isto-
rie, prof. dr. Daniel Dieaconu,
prof. drd. Emanuel Bălan, prof.
drd. Mirela Topoliceanu, absol-
ventul de istorie Alexandru An-
drieş, prof. Mihaela Gherghe -
lescu (istorie), prof. Cristian Va-
tamanu (religie). Au sprijinit do-
cumentarea profesorii Cristiana
Şoimaru şi Dionisie Savin, învă-
ţătorul Ilie Alexandru, Virgil Co-
jocaru (Biblioteca Judeţeană
Neamţ) şi Viorel Nicolau (Aso-
ciaţia Filateliştilor Neamţ); lec-
tori au fost profesoarele Adina
Margine şi Adina Olariu; refe-
renţii ştiinţifici sunt cei doi pre-

faţatori: universitarii de la Su-
ceava şi Cluj, Florin Pintescu şi
Gheorghe Negustor.

Volumul monografic are
529 de pagini şi mai multe sute
de fotografii, geografice sau is-
torice, noi şi vechi, un număr
apreciabil de cărţi poştale ilus-
trate. Partea geografică este una
complexă acoperind domeniile
acestei ştiinţe: relief, ape, climă,
arii protejate, economie, populaţie
şi aşezări. Partea istorică res-
pectă principiul cronologic şi
această incursiune în istoria ju-
deţului nostru începe din paleo-
litic şi se sfârşeşte odată cu
căderea comunismului.

O lume vi se descoperă prin
această carte. Un ţinut îşi arată
bogăţia naturală şi spirituală şi
credem că nu am greşit când am
ales titlul acestei cărţi: Neamţul
este ţinutul tezaur. Citiţi cartea şi
porniţi să-l descoperiţi aşa cum
în trecute vremuri o făceau
Alecu Russo, Gheorghe Asachi,
Vasile Alecsandri sau mai apoi
Mihail Sadoveanu, Calistrat
Hogaş, Constantin Matasă şi
Constantin Turcu...

Prof. dr. Daniel DIEACONU

M
i eficienţa profesorilor. Numele dis-
tincţiei vine de la susţinătorul proiec-
tului, Sheikh Hamdan Bin Rashid
Al-Maktoum, viceprim-ministru al
Emiratelor Arabe Unite (1971 -
1973).

În anul 2016, când s-au împlinit
50 de ani de la adoptarea „Recoman-

dării privind statutul profesorilor”, Ziua
mondială a Educaţiei s-a sărbătorit pentru
prima dată în cadrul unei noi agende mon-
diale, Agenda 2030 pentru dezvoltare dura-
bilă. Adoptată de ONU în septembrie 2015,
aceasta garantează o educaţie de calitate şi
subliniază că, pentru atingerea acestui
obiectiv, este nevoie nu numai de creşterea
substanţială a numărului de cadre didactice
calificate, ci şi de motivarea acestora, prin
valorizarea muncii lor. Se estimează că
până în 2030 vor fi necesare 3,2 milioane
de cadre didactice suplimentare pentru a
asigura învăţământul primar universal, şi
încă 5,1 milioane de profesori, pentru asi-
gurarea învăţământului secundar general
(gimnazial).

În anul 2017, când s-au împlinit 20 de
ani de la „Recomandarea UNESCO privind
statutul cadrelor didactice din învăţământul
superior”, Ziua mondială a Educaţiei a fost
sărbătorită sub sloganul „Predarea în liber-
tate, împuternicirea profesorilor”, reluând
tema din 2015.

În ţara noastră Ziua mondială a Edu-
caţiei este marcată distinct de Ziua Învăţă-
torului (5 iunie) începând cu anul 2013 şi a
fost introdusă în structura anului şcolar
2013 - 2014, conform unei decizii luate, la
3 iunie 2013, de ministrul de atunci al Edu-
caţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi de cei
doi lideri ai sindicatelor din învăţământul
preuniversitar, Simion Hăncescu (Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ) şi Ma-
rius Nistor (Federaţia Sindicatelor din Edu-
caţie „Spiru Haret”). (N. R. – Preluare
Agerpres. Documentare – Cerasela Bădiţă,
editor: Suzana Cristache Drăgan, editor on-
line: Daniela Juncu)

Ziua Mondială
a Educaţiei

(urmare din pag. 1)

[

Bienala Lascăr Vorel, 2019
e peste două decenii, toamna, în an impar, FUNDAŢIA VOREL PIATRA-NEAMŢ organizează,
una din cele mai prestigioase manifestări naţionale de artă plastică: Festivalul Concurs Bienal Na-
ţional de Artă Plastică „LASCĂR VOREL”. De-a lungul celor 22 de ani am avut aceeaşi devotaţi
şi fideli parteneri; Complexul Muzeal Judeţean şi Filiala Neamţ a Uniunii Artiştilor Plastici din
România.

Ediţia din 2019, cea de a XVI-a, realizată cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Pia-
tra-Neamţ, se adresează artiştilor pictori, sculptori şi graficieni, absolvenţi ai universităţilor de artă,
membrii ai U.A.P. din România.

Au răspuns invitaţiei 133 artişti care etalează în sălile Muzeului de Artă Piatra-Neamţ 178 lucrări de
artă. Faptul că artişti premiaţi şi nominalizaţi la ediţiile precedente sunt prezenţi pe simeze şi anul acesta
este o dovadă a importanţei pe care a dobândit-o Bienala de la Piatra-Neamţ.

Juriul care va stabili şi decerna Marele Premiu al Bienalei şi premiile de pictură, grafică şi sculptură
este format din: prof. univ. dr. Liviu Suhar – pictor, prof. univ. dr. Constantin Catargiu – grafician, prof.
univ. dr. Neculai Păduraru – sculptor, prof. dr. Vasile Duda – istoric şi critic de artă, prof. Costin Neamţu
– pictor. Anunţarea premiilor şi vernisajul expoziţiei celei de a XVI-a ediţii a Bienalei Naţionale de Artă
plastică „Lascăr Vorel” vor avea loc la Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, vineri 25 octombrie 2019, ora
17.00. Expoziţia va fi deschisa publicului vizitator în perioada octombrie-decembrie a. c. (N. R. –
Comunicat de presă) Red.

Monografia „Neamţul – ţinutul tezaur”

D
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a în marea artă şi poezie a lumii. La colecţionarii Elena şi Vasile
Pleşca avem de-a face cu o intensitate a preţuirii şi a recunoaşterii”.

Expoziţie fotografică itinerantă 
O impresionantă expoziţie itinerantă de fotografie a putut fi ad-

mirată pe 27 septembrie, în Sala Cupolă a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ. Intitulată California Dreaming, aceasta cuprinde 20 de
fotografii (90×60 cm) realizate de Oana Popa, Răzvan Iliescu, Ciprian Bot,
Daniel Drelciuc, Irina Drelciuc, Horia Bogdan şi Gheorghe Popa într-o ex-
pediţie organizată în statul american California.

„Ştim foarte bine că mai întâi este visul, este proiecţia, proiectăm o rea-
litate pe care apoi reuşim s-o trăim. Uitându-mă la fotografii, mi-a venit în
minte clasificarea, triada de care vorbea filozoful Constantin Noica şi anume
că există trei trepte de reprezentare: fotografia, portretul şi icoana. Fotogra-
fia surprinde o anumită imagine, portretul deja conturează o trăsătură de
caracter, iar icoana ne prezintă dimensiunea spirituală”, a afirmat, în cuvân-

tul introductiv, bibliotecarul Dan Iacob.
Toate fotografiile expuse au fost

printate pe hârtie profesională Olmec
Pearl Premium 310gsm de la Innova Art,
cu o imprimantă foto profesională de 44
„Epson Sure Color SC-P8000 STD”,
cerneală Epson Utrachrome HD. Expo-
ziţia de fotografie California Dreaming
va mai poposi la Casino Cluj-Napoca
(16 octombrie), şi F64 Bucureşti (25 oc-
tombrie).

Ziua Europeană
a Limbilor la GTK 

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ a marcat Ziua Euro-
peană a Limbilor (26 septembrie) prin

c
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rganizaţia raională Hânceşti
a Federaţiei Sindicale a Edu-
caţiei şi Ştiinţei, care întru-
neşte în rândurile sale circa
3000 membri de sindicat, la
20 septembrie 2019, în fina-
lul unui mandat de 5 ani al

conducerii organizaţiei, şi-a dele-
gat împuterniciţii pentru a face o
analiză temeinică a activităţii pe
această perioadă şi a decide cum şi
cu cine vor merge mai departe.

Doamna Valentina Tonu, şefa
Direcţiei generale educaţie Hân-
ceşti, în mesajul său adresat parti-
cipanţilor, a apreciat înalt
colaborarea cu conducerea organi-
zaţiei sindicale din raion, în per-
soana doamnei Ana Cimpoeşu,
sugerând că ar fi benefică conti-
nuarea acestei conlucrări.

Delegaţii şi invitaţii la Confe-
rinţă au salutat cu mult drag şi căl-
dură oaspeţii din partea Federaţiei
Sindicatelor Libere din Învăţământ
şi Cercetare Neamţ, judeţ înfrăţit
cu Hânceştiul. Cu multă emoţie a
fost ascultat mesajul de salut al

domnului Gabriel Ploscă, preşe-
dinte, care a fost dat citirii de către
domnul Ionel Hociung, vicepreşe-
dinte, dar şi mesajul mobilizator al
doamnei Gabriela Grigore, vice-
preşedinte al FSLI Neamţ.

Doamna Ana Cimpoeşu, pre-
şedintele organizaţiei sindicale din

Hânceşti, a prezentat un amplu ra-
port retrospectiv al activităţii de cinci
ani. Luările de cuvânt au fost nume-
roase, ample şi consistente, îndelung
aplaudate fiind intervenţiile doam-
nelor Olga Chiriac, preşedintele

comitetului sindical al gimnaziului
„Alecu Donici” din Ciuciuleni şi
Nadejda Buruiană, de la gimnaziul
Drăguşenii Noi, care au înviorat
adunarea. 

Apoi, cu încuviinţarea, laudele
şi susţinerea tuturor vorbitorilor în
dezbateri şi a delegaţilor la Confe-
rinţă, doamna Ana Cimpoeşu a pri-
mit mandat de încredere pentru a
conduce organizaţia sindicală a ra-
ionului Hânceşti în următorii cinci
ani. Îi urăm mult succes şi în con-
tinuare!

Angelina BEGU,
redactor-şef adj., Chişinău

O

Viaţa sindicală la Hânceşti, Republica Moldova

Cea mai importantă problemă
a sistemului nostru educaţional
este lipsa de cadre didactice, îm-
bătrânirea colectivelor şi refuzul
tinerilor de a se încadra în activi-
tatea pedagogică. Astfel, fiecare al
4-lea profesor din raionul Hân-
ceşti este de vârstă pensionară.
Sunt colective în care activează
peste 50% cadre didactice pensio-
nate. Nici majorările de salariu,
nici micşorarea sarcinii didactice,
nici indemnizaţiile de 120 mii nu
mai atrag tinerii în şcoli şi grădi-
niţe. Statistica este dură: fenome-
nul migraţiei, descreşterea demo -
grafică, depopularea satelor sunt
cele mai importante cauze ale scă-
derii constante a populaţiei şco-
lare şi acest lucru trebuie să îngri -
joreze conducerea Republicii Mol-
dova, care este datoare să caute
soluţii pentru îmbunătăţirea lucru-
rilor.

Ana CIMPOEŞU,
Preşedintele Consiliului

Raional Hânceşti al Federaţiei
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

La Hânceşti
e timpul pentru raportare şi alegeri

NADEJDA BURUIANĂ OLGA CHIRIAC

Gabriela Grigore, Nadejda Lavric, Ana Cimpoeşu
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anifestări diverse, devenite o tradiţie, cu scopul de conştientizare şi
sărbătorire a diversităţii şi bogăţiei lingvistice şi culturale europene.

În săptămâna 23-27 septembrie 2019, Filiala de Carte Străină a
organizat în parteneriat cu instituţii din învăţământul gimnazial şi li-
ceal nemţean (Liceul Economic „Al. I. Cuza” Piatra-Neamţ, Şcoala
Gimnazială „Dumitru Almaş” Negreşti, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Pia-
tra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-Neamţ), o nouă

serie de activităţi care, prin caracteristica lor interactivă, au menirea de a
determina tânăra generaţie de elevi să înţeleagă faptul că învăţarea limbilor
străine este importantă atât pentru comunicarea şi înţelegerea interculturală,
cât şi pentru a adăuga un plus esenţial şanselor de reuşită în viaţă.

De asemenea, pe 25 septembrie 2019, Clubul de franceză din cadrul
Filialei de Carte Străină a desfăşurat o dezbatere pe tema „Itinerariu gas-
tronomic francez”, acţiune moderată de profesor Elena David.

Nocturna Bibliotecilor
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a organizat sâmbătă, 28

septembrie, Nocturna Bibliotecilor, ediţia 2019. 

Iniţiativa manifestării Nocturna Bi-
bliotecilor aparţine Asociaţiei Naţionale
a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR). „Bibliotecile re-
prezintă deopotrivă tradiţie şi avangardă,
vechi şi nou, tradiţional şi non-confor-
mist. Bibliotecile cristalizează valoare
din valoare şi potenţează impactul cultu-
rii şi educaţiei asupra maselor”, se arată
într-un comunicat al ANBPR.

În programul manifestării nemţene:
concertul extraordinar „Omagiu Româ-
niei”, o lecţie demonstrativă de limba en-
gleză susţinută de prof. Daniela Rotaru
de la Centrul Lingvistic Twinkle Star, la
sediul filialei (activităţi după modelul
testelor Cambrigde), un concert susţinut
de Liceul de Arte „Victor Brauner”

m

(continuare în pag. 6)
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unt mâhnit că astăzi nu suntem împreună
la evenimentul deosebit din viaţa organi-
zaţiei sindicale din raionul Hânceşti.
Sunt sigur că aveţi ce le spune oamenilor,
iar ei vor aprecia activitatea organizaţiei
sindicale. Lor, oamenilor, doresc să le
spun că, dacă în viaţă vrem cu adevărat

să avem împliniri, unitatea şi solidaritatea sunt
valori vitale, care nu pot fi oprite nici de Prut
şi nici de alte graniţe negreşit. Eu vă felicit pen-
tru ce aţi înfăptuit până acum, succes pe mai
departe, vă doresc sănătate, mi-e dor de voi şi
vă sărut. Cu respect, 

Gabriel PLOSCĂ,
Preşedinte al Sindicatului

din Învăţământ Neamţ

Este evident că, mai mult decât oricând,
avem nevoie de educaţie ca aerul şi apa pentru
viaţă. Numai prin educaţie vom pregăti tânăra
generaţie pentru viaţa socială, pentru piaţa
muncii, dar cel mai important, îi vom face oa-
meni liberi, cetăţeni respectaţi ai Europei şi ai
lumii. Cât încă mai avem copii în şcolile noas-
tre, haideţi să-i ocrotim, să-i iubim şi să-i edu-
căm cum ştim mai bine!

Vă dorim sănătate, putere de muncă, suc-
ces în ceea ce faceţi şi mai ales, respectul celor
care au puterea de decizie în ţara dumneavoas-
tră.

Gabriela GRIGORE,
Secretar general al Sindicatului

din Învăţământ Neamţ

S

Gabriela Grigore, Ionel Hociung

Reuniune a Teatrelor Naţionale
la Chişinău

n perioada 16-29 septembrie 2019,
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din
Chişinău, cu sprijinul Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al
Republicii Moldova, Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale al
României şi al Institutului Cultural

Român, a organizat şi desfăşurat Reuniunea
Teatrelor Naţionale, ediţia a V-a.

Evenimentul a marcat cu fast deschide-
rea stagiunii a 98-a a Teatrului Naţional
„Mihai Eminescu” din Chişinău. Reuniunea
adună, pentru al cincilea an, consecutiv, iu-
bitorii de teatru într-o Horă a Unirii, făcând
abstracţie de frontierele fizice, oferind spec-
tatorilor bucuria de a aprecia montări re-
cente, realizate de către colectivul
teatrului-gazdă, dar şi de alte prestigioase co-
lective din România, Serbia şi Republica
Moldova, cum ar fi: Teatrul Naţional „I.L.

Caragiale”, Bucureşti; Teatrul Naţional
„Marin Sorescu”, Craiova; Teatrul Naţional
„Vasile Alecsandri”, Iaşi; Teatrul Naţional
„Radu Stanca”, Sibiu; Teatrul Naţional
Târgu-Mureş (cu ambele trupe, română şi
maghiară); Teatrul Naţional „Strija” / Serbia;
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bălţi;
Teatrul „B. P. Haşdeu”, Cahul; Centrul de
Arte „Coliseum”; Teatrul Naţional Radiofo-
nic, Bucureşti, dar şi Teatrul la microfon
(Radio Moldova 1).

Ca de fiecare dată, programul a inclus şi
numeroase alte delicii artistice: conferinţe,
concerte, expoziţii, întâlniri cu regizorii şi ac-
torii invitaţi. 

Astfel se întemeiază o tradiţie teatrală, ia
amploare un proiect ambiţios care poate fi
considerat evenimentul cultural al anului.

Angelina BEGU

Î
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iatra-Neamţ (Acompaniament la pian – prof. drd.
Adrian Stroici şi prof. Oana Cărbunariu). Totodată,
Secţia Arte, Multimedia „Victor Brauner” a orga-
nizat audiţii muzicale şi proiecţii cinematografice.

Participarea la toate activităţile Nocturnei Bi-
bliotecilor de la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” a fost gratuită.

Maraton cinematografic
Caravana „Zilele Filmului Românesc” a parcat la Ci-

nema Mon Amour, din Piatra-Neamţ, pe 18 şi 19 octombrie,
cu patru producţii lansate deja în mari festivaluri precum
Cannes, Berlin sau TIFF: „La Gomera”, „Monştri.”, „Par-
king” şi „Mo”. Invitatul serii de vineri, 18 octombrie, a fost
regizorul Tudor Giurgiu, care a stat de vorbă cu publicul
despre „Parking”, o peliculă care redă povestea de dragoste
a unui poet român emigrant şi a unei cântăreţe spaniole, fil-

mată în Andaluzia, cu vedete spaniole pe afiş.
Spectatorii au putut urmări „La Gomera” (cu: Vlad

Ivanov, Catrinel Marlon (Menghia), regizat de Corneliu
Porumboiu şi propus de România la Premiile Oscar,
„Monştri” (regia, Marius Olteanu, cu: Dana Rogoz, Răz-
van Vasilescu, Mădălina Craiu...), un film despre dragoste,
relaţii şi compromisurile lor, lansat la Berlin, precum şi
„Mo” (regia, Radu Dragomir cu: Dana Rogoz, Răzvan Va-
silescu, Mădălina Craiu...) şi „Parking” (cu: Mihai Sma-
randache, Belén Cuesta, Ariadna Gil...)

Caravana „Zilele Filmului Românesc”, prezentată de
Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), îşi
propune să aducă cele mai noi filme româneşti cât mai
aproape de public.

„Aripi”, cu pictoriţa Ana Ranete
Marţi, 15 octombrie, la Biblioteca Judeţeană, în ca-

drul Stagiunii artistice 2019 – 2020, Centrul pentru Cultură

(urmare din pag. 5)
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-au atras întotdeauna întâlnirile cu diver-
sele personalităţi ale vremii şi nu fac nici
un secret din faptul că, înainte de a mă
afla la locul faptelor încerc, pe cât posibil,
să ştiu cât mai multe despre subiect.
Slavă Domnului, Internetul nu are se-
crete.

Ţin să mai precizez că, dincolo de orice defi -
niţie de dicţionar, atributul de perso na litate ţi-l
oferă activitatea pe care o desfăşori pentru se-
meni şi spre binele lor. Un exemplu mai eloc-
vent nu ar putea fi în afara serii de marţi, 24
septembrie, când Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” a organizat o întâlnire cu ma es trul
Eugen Doga, aflat pentru a doua oară în Piatra-
Neamţ (după Festivalul „Vacanţe Muzicale”).

Eugen Doga este un român născut şi cres-
cut în Basarabia. Muzician de mare talent şi an-
vergură, cu pregătire complexă: in stru men tist
(violoncel şi pian), dirijor, teoretician al muzicii
şi, mai ales, com po zitor, el se dovedeşte un om
cu experienţa vieţii, ancorat în realităţile vremii
şi vre mu rilor, care nu au trecut pe lângă el fără
a-l influenţa. 

Deşi a abordat toate genurile muzicale, el
s-a oprit în cele din urmă la muzica zisă am-
bientală, genul cel mai accesibil oamenilor, mu-
zica de fiecare zi, de care nimeni nu se mai
poate lipsi şi care constituie un fond perpetuu,
pe care se derulează întreaga noastră viaţă: Am
învăţat de la marele Enescu să caut muzica pre-
tutindeni, în folclor, în natură, fără prejudecă-
ţile snobilor. Degeaba râvneşti să atingi
înălţimile, să experimentezi o modernitate rece,
chinuită, dacă nu ai scris nici o piesă miniatu-
rală, ca un diamant mai valoros decât orice
taluz zgomotos de zgură. Am descoperit că oa-
menii n-au uitat să viseze la muzică, să se bu-
cure, să se vindece prin ea.

Opera muzicală a lui Eugen Doga este co-
losală, ca amploare şi genuri şi este con cretizată
în sute şi sute de piese, cântece, romanţe şi val-
suri, muzică de film (cca. 200) şi teatru, balete
(printre care şi „Luceafărul”, după Eminescu,
în libretul lui Emil Loteanu), piese in stru -
mentale, muzică pentru copii („Capra cu trei
iezi”, „Maria Mi ra bela”, „Pe-un picior de
plai”, „Ce frumoasă este viaţa”, „Păsările ti-
nereţii noastre” şi altele) etc. 

Eugen Doga aparţine intelectualităţii basa-
rabene care a militat şi a acţionat pentru intro-
ducerea limbii române şi a grafiei latine în şcoli
şi universităţi şi în manualele şi tratatele aces-
tora. De asemenea, este un fervent susţinător al

ideii unioniste şi a întemeiat un Salon de mu-
zică ce îi poartă numele, deschis marelui public
tocmai pentru a facilita schimburile de idei, în-
tâlnirile dintre oamenii cu preocupări diverse
dar închinate pro gre sului şi societăţii şi a spori
nivelul cultural şi artistic al populaţiei. 

Cu o alură inconfundabilă, îmbrăcat într-un
costum impecabil dar cu rubaşcă ru sească albă,

Eugen Doga, personajul intrat în patrimoniul
UNESCO printr-un vals considerat printre cele
mai valoroase patru creaţii muzicale ale seco-
lului XX, inclus printre cele 200 de personaje
de top ale lumii, autor al Imnului Chişinăului,
aureolat şi premiat de numeroase foruri naţio-
nale şi internaţionale, s-a comportat simplu,
evident dornic de a intra în rezonanţă cu cei
care l-au invitat şi de a-şi exprima emoţiile şi
experienţa de viaţă, dincolo de orice urmă de
infatuare. 

Organizatorii au avut în vedere un amestec
bine gândit de prezentare a biografiei oaspete-
lui, asezonat cu fragmente de interviu pe viu cu
o reprezentantă a unui post de radio din Basa-
rabia, cu surpriza violonistei Sara şi a lui Adrian
Stroici care au interpretat magistral două piese
de ale maestrului, ca şi de redarea unor alte lu-
crări ale sale şi pe care com po zitorul le-a îngâ-
nat cu farmec deosebit.

Eroul serii a ţinut mai mult să fie om decât
personaj ilustru şi şi-a exprimat cre dinţele şi
ideile cu o inegalabilă şi perfectă sinceritate:
...cum să mă împart între cultura rusă şi cea ro-
mână?, ca personalitate formată în ambele cul-
turi; a deplâns ura, individuală şi colectivă care

ne cuprinde tot mai mult ca o maree distrugă-
toare; nu a ac  ceptat sugestia interlocutoarei des-
pre copilărie: ...orice copilărie este frumoasă,
fiindcă ea nu are nevoie de prea multe, ci doar
de iubire. Copilul îşi face din cârpe o minge şi
e fericit. Eu mi-am făcut din scândurele şi
sârme o mandolină şi ce fericit am fost. Nimic
dintre afirmaţiile invitatului nu a fost întâmplă-
tor, totul a fost dominat de înţelepciunea vârst -
nicului şi a celui care nu a trecut indiferent prin
viaţa atât de zbuciumată. 

Dar poate că cel mai impresionant senti-
ment pe care Eugen Doga l-a transmis celor
pre zenţi a fost iubirea şi respectul fără limite
faţă de cuplul Eminescu-Veronica Micle, în
care el vede dincolo de o simplă legătură tru-
pească, o comuniune, o întrepătrundere a două
lumi extraordinare şi unice, greu de întâlnit în
cultura altor ţări, fără de care nimic nu ar mai
fi existat. El ne-a transmis cu o simplitate re-
marcabilă că orice altă interpretare este super-
ficială şi neavenită. Nu întâmplător el a dedicat
un întreg ciclu muzical, „Dialogurile dragos-
tei”, celor doi, în peste 50 de piese din lirica
acestora. Ce extraordinară profe si une de cre-
dinţă, plină de adevăr! Aţi auzit-o exprimată de
vreun mare critic de la Bucureşti sau din altă
parte a României?!? Nici vorbă! 

Eugen Doga nu se mulţumeşte doar cu
vraja notelor muzicale, el a scris numeroase pa-
gini foarte diverse ca factură, în care îşi ex-
primă sentimentele, credinţele şi îngrijorările
pentru mersul omenirii. Cu simplitatea care-l
domină, el a donat mai multe exemplare din
scrierile sale bibliotecii judeţene şi a încheiat
seara de excepţie, interpretând pentru publicul
nemţean, câteva piese compuse de el. 

A fost o seară de neuitat şi mărturisesc că
mi-aş dori să-l mai întâlnesc pe Eugen Doga.
Am avut intenţia să-l invit la o cină de vorbă,
dar un incident banal şi neaşteptat m-a lipsit de
această bucurie. 

Comentariul nostru ar fi incomplet dacă nu
aş transcrie câteva frânturi din de claraţiile Na-
taliei, soţia îndrăgitului compozitor: Nu am stat
nicio clipă pe gânduri atunci când a trebuit să
las în urmă Rusia de dragul soţului meu …sun-
tem de 55 de ani împreună. În familia noastră
se vorbeşte doar româna, iar fetei noastre eu i-am
ales numele, Viorica. Mi-a plăcut de prima oară
când l-am auzit. 

Virgil RĂZEŞU

M
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Mari personalități:
EUGEN DOGA

• Maestrul a ţinut să fie doar om
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i Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, în parteneriat cu Academia Na-
ţională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-
Neamţ, au organizat vernisajul expoziţiei de pictură intitulată
ARIPI. Pe simezele Sălii Cupola de la Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” s-au aflat lucrări realizate de pictoriţa Ana Ranete. Dar
arta plastică s-a întâlnit în mod armonios cu muzica prin momentul
liric pregătit de soprana Gabriela Pepelea, acompaniată de pianista
Cristina Şoitu.

Născută la Izvorul Alb (judeţul Neamţ), în 1959, Ana Ranete este ab-
solventă a Universităţii Politehnice, membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici
Bucureşti şi a Creatorilor Profesionişti din România. 

Începând cu anul 2002, participă la expoziţii colective şi de grup ale
Asociaţiei Artiştilor Plastici Bucureşti, la Salonul Naţional al Artelor, Con -
s tanţa, la Bienala Internaţională de Arte, Taranto (Italia, mai 2017).

În palmaresul personal se regăsesc o serie de premii cucerite la con-
cursurile din ţară: Premiul II la Concursul UNIVERS XXL, ediţia I (2012),
Premiul II la Concursul de pictură marină „Dimitrie Ştiubei” (august 2015),
Premiul II la Concursul de pictură şi grafică Bucureşti (decembrie 2015),
Premiul III la Concursul de pictură marină „Enescu şi marea”, la Ateneul
Român, (decembrie 2016).

Lansare de carte la Roman
Joi, 17 octombrie, cu începere de la ora 16:00, la Cercul Militar din

Roman, istoricul militar Sorin Grumuş a lansat „Istoria Militară a oraşului
Roman (1831-1947)”, volum apărut la Editura Editgraph din Buzău. 

Despre cartea lui Sorin Grumuş, profesorul univ. dr. în istorie Aurel
Pentelescu, membru în Comisia Română de Istorie Militară, a menţionat:
„Poziţia geografică – la vest de râul Siret, pe o uşoară colină, şi la confluenţa
râului Moldova cu râul Siret, precum şi pe traseul nord-sud al căii ferate
Suceava-Paşcani-Roman-Focşani şi a şoselei paralelă cu linia C.F.R. – a
conferit gir favorabil devenirii oraşului Roman ca importantă garnizoană
militară. De-a lungul anilor, în această garnizoană s-au cumulat numeroase
structuri (unităţi) ale forţelor terestre (infanterie, artilerie, tancuri etc.), in-
clusiv aviaţie, centre de instrucţie şi, mai ales, în anii celor două războaie
ale secolului al XX-lea, locaţii pentru comandamente de mari unităţi mili-
tare operative. Cartea domnului Sorin Grumuş este un mesaj transmis ge-
neraţiilor tinere în care li se vorbeşte despre valorile poporului român,
despre tenacitatea unui neam care a crezut în victorie chiar şi atunci când
sorţii i-au fost potrivnici”.

[
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n perioada 18-20 septem-
brie, Chişinăul a găzduit un
eveniment remarcabil: al
XIII-lea Congres al Asocia-
ţiei Chirurgilor din Mol-
dova Nicolae Anestiadi şi al
III-lea Congres al Societăţii

de Endoscopie, Chirurgie Minim-
invazivă şi Ultrasonografie V. M.
Guţu.

Manifestare de înaltă ţinută,
cu participare internaţională, ţara
noastră a fost bine reprezentată de
un grup masiv de chirurgi aparţi-
nând unor centre medicale de
prestigiu (Bucu reşti, Iaşi, Cluj,
Moineşti, Timişoara, Suceava,
Constanţa, Galaţi etc.), ceea ce
subliniază bunele relaţii şi colabo-
rarea intensă dintre şcolile medi-
cale şi chirurgicale tradiţionale. 

Derulată în Capitoles Park,
Poiana, un reuşit complex multi-
funcţional, adaptat unor ase me nea
evenimente, manifestarea s-a bu-
curat de un program deosebit de
dens, con cretizat în 11 cursuri
pre-congres, în 200 de conferinţe
şi comunicări susţinute în 3 săli
deosebite, în 116 postere, ceea ce
a permis trecerea în revistă a unei
tematici extrem de variate şi de
mare ac tua litate, pentru toate spe-
cialităţile (chirurgie cardiacă şi
vasculară, toracică, infantilă, or-
topedică etc.), de la chirurgia de
transplant hepatic, în care s-au
realizat progrese importante, la
traumă şi chirurgia de urgenţă, la
patologia chirurgicală comună, la
creşterea ponderii şi valorii chi-
rurgiei minim-invazive şi a celei
endoscopice, totul subliniind ma-
rile progrese ale timpului.

Organizatorii s-au întrecut în
a crea şi a menţine o ambianţă nu
numai de înalt pres tigiu profesio-
nal, ci şi de prietenie, bună înţele-

gere şi cooperare de care avem
atâta nevoie. Nu a fost neglijată
latura festivă, la care au fost îm-
părţite Diplome de Excelenţă şi
Medalii Jubiliare ale celor două
asociaţii, ca şi cea de destindere şi
de cunoaştere reciprocă, atât în
cadrul com plexu lui Capitoles
Park cât şi al „Casei de Vinuri As-
coni” de lângă Chişinău.

Ca semnatar al acestor rân-
duri trebuie să-mi mărturisesc bu-
curia şi satisfacţia de a mă număra
printre participanţii la evenimen-
tele de la Chişinău, să împărtăşesc
cititorului unele sentimente care
m-au animat şi să evoc amintiri
dintre cele mai apropiate de su-
flet.

La puţină vreme după revolu-
ţia din 1989 (sau ce va fi fost ea),
m-am urcat în autobuz şi am po-
posit la Chişinău. Eram dornic să-
mi cunosc fraţii şi colegii, despre
care nu ştiam chiar nimic. Am fost
bine primit, din primul moment
am devenit frate Virgil şi primeam
îmbrăţişarea cuvenită, pentru ca
profesorul Gheorghe Ghidirim,
alături de ceilalţi, să-mi pună pe
frunte o pecete pe care am purtat-o
ca pe un blazon, ca pe un titlu de
nobleţe: primul chirurg din Ro-
mânia care a venit la noi. 

Sigur că, odată cu timpul,
apropierea dintre noi a fost din ce
în ce mai fructuoasă, ne-am cu-
noscut mereu mai bine, au fost în-
lăturate multe obstacole din calea
colaborării, nu au existat manifes-
tări ştiinţifice la care să nu fim
prezenţi împreună şi am putut să
ne împărtăşim unii altora expe-
rienţa acumulată şi să adoptăm
atitudini comune şi de ancorare în
progresele chi rur gicale. De am-
bele părţi, profesioniştii noştri s-au
bucurat de doctorate şi masterate,

de stagii de specializare, perfec-
ţionare şi de ample schimburi de
experienţă. Am avut prilejul de a
descoperi în colegii noştri intelec-
tualii de primă mărime, patrioţii
care s-au aflat în primele rânduri
ale celor care au militat şi acţionat
pentru introducerea limbii române
în universităţi, în manualele şi tra-
tatele de specialitate, am recunos-
cut în chirurgii basarabeni
des chi derea către medicina euro-
peană şi mondială. 

Astăzi, putem afirma, în de-
plină cunoştinţă de cauză şi cu
toată convingerea, că chirurgia ro-
mânească este una singură şi
aceeaşi, de ambele părţi ale Pru-
tului. 

În 1992, cu ocazia celei de a
XX-a reuniuni chirurgicale de la
Piatra-Neamţ, regretatul profesor
Eugen Maloman îmi cerea îngă-
duinţa de a aduce doi oaspeţi de-
osebiţi. Cum să nu? Cei doi care
ne-au onorat cu prezenţa au fost
pictorul Ion Moraru (în prezent,
apreciat artist plastic în SUA) şi
Grigore Vieru. 

De la înalta tribună a Teatru-
lui Tineretului, marele poet basa-
rabean şi-a exprimat profe siunea
de credinţă şi ne-a împărtăşit lu-
cruri puţin obişnuite. A afirmat că
a fost crescut într-un climat de ură
şi atunci când privea spre Româ-
nia să ştie că privea spre duşmani.
Deplângea faptul că el, ca profe-
sor de limbă română, nu a putut
să-şi exprime preţuirea şi dragos-
tea faţă de poetul nepereche,
Mihai Eminescu. În fine, îşi ex-
prima dorinţa de a avea o căsuţă
cât de mică la poalele Ceahlăului
şi acolo să-şi doarmă somnul de
veci. Uluitor! Ştim că Dumnezeu
a hotărât altfel.

Am fost prezent la Congresul
de la Chişinău. Dar, ieşit din acti-
vitatea profesională, nu mi-am
permis să intervin în problemele
de ordin tehnic, însă le-am pre-
zentat participanţilor, într-o reu-
şită diaporamă, un poem original:
„Limba română”, din care citez: 

Limba română sunt eu! 

Am fost zămislit de părinţi 
În limba română. 
Fiecare celulă a fiinţei mele
E plămădită în grai românesc.

Auzit-aţi grai mai frumos
Şi mai armonios 
Decât limba română? 
Puteţi spune în alte graiuri 
A ogoi, a jindui, a tânji ori a
doini?
Nici poveste.

Limba română sunt eu! 

Eu sunt patria, izvoarele, munţii, 
Peşterile şi drumurile,
Cimitirele şi ceilalţi asemenea
mie
Din cuprinsul României. 

Eu sunt limba română! 
Când nu voi mai fi printre cei vii,
Preotul va rosti slujba celor duşi 
Şi va spune: 
Să se desfacă în limba din care a
fost făcut! 
Amin!

E greu de crezut, dar realita-
tea nu poate fi ascunsă: moderato-
rul şi mulţi dintre cei prezenţi,
chirurgi, oameni fermi, obişnuiţi
cu greul, care ştiu să se stăpâ-
nească, dominaţi de sânge rece,
aveau... lacrimi în ochi.

Virgil RĂZEŞU

La Chişinău ... şi chirurgii plâng câteodată

Î
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octor în psihologie, pedagog, scriitor,
compozitor, arhitect al sufletelor ome-
neşti, Aurelian Silvestru este un nume cu-
noscut al scrisului românesc. 

Despre Aurelian Silvestru se spune
că este omul care ştie să le facă pe toate.
Să fondezi un liceu privat în anii ’90 nu

a fost deloc uşor. Şi nu, pur şi simplu, un liceu,
ci unul de creativitate şi inventică – „Prome-
teu”.

Lucrând împreună cu constructorii la ridi-
carea edificiului acestei instituţii şi a bisericii
din curte, a demonstrat tuturor şi, în primul rând
copiilor, că atunci când vrei să faci ceva în
viaţă, totul depinde de tine şi de Bunul Dumne-
zeu. După acest criteriu îşi zideşte viaţa Aure-
lian Silvestru. A construit un liceu şi o biserică,
autorul conceptului arhitectural fiind chiar el, a
scris manuale, a compus cântece pentru copii,
a scris şi continuă să scrie cărţi profunde şi, în
acelaşi timp, pe înţelesul tuturor. Ne întrebăm:
când le reuşeşte pe toate? Răspunsul ni-l dă
chiar autorul: – Timpul îţi este oferit ca un dar
pe care trebuie să ţi-l organizezi tu însuţi. Eu
găsesc timp pentru toate lucrurile pe care le
consider importante. Vocaţia te obligă să îm-
părtăşeşti şi altora ceea ce ştii să faci. Când
faci totul cu plăcere, timpul capătă alt sens. În
creaţia sa sunt valorificate şi protejate cu sfin-
ţenie bunătatea, dreptatea, demnitatea, credinţa,
dragostea, familia, patriotismul şi creaţia. 

Fiece volum scris de Aurelian Silvestru
merită citit cu pixul în mână. Îţi doreşti să cons -
pec tezi fiecare frază, fiecare cuvânt. Or, toate
sunt pline de înţelepciune.

Nu întâmplător toate cărțile semnate de Au-
relian Silvestru sunt premiate fie de Uniunea
Scriitorilor sau la Saloanele de Carte. Astfel,
volumelor „Ispita nemuririi” şi „Dincolo de im-
posibil”, care au avut un succes enorm la tinerii
cititori, li s-a acordat Premiul Uniunii Scriito-
rilor. Volumul „Noi şi biografia omenirii” a ob-
ţinut Premiul „Cartea cognitivă” în cadrul
Salonului Internaţional de Carte pentru Copii,
ediţia a III-a. Volumul „Ispita nemuririi” a ob-
ţinut Premiul Primăriei municipiului Chişinău
în cadrul Salonului Internaţional de Carte pen-
tru Copii, ediţia a V-a.

De o popularitate mare, atât în Republica
Moldova cât şi în România, se bucură volumul
de cântece „Victoria speranţei” (muzica şi ver-
surile aparţin autorului). Nu există şcoală sau
liceu unde nu s-au interpretat cântecele din
acest volum, iar emoţionantul cântec „Îndemn
la Unire” ridică în picioare săli de sute de oa-
meni. Cântecul este, de fapt, un imn de valoare
naţională cu valenţe deosebite în educaţie. 

La Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii, ediţia a VIII-a, acest volum a obţinut
Premiul Mare – „Cartea anului”. Acelaşi pre-
miu i s-a conferit şi pentru volumul de nuvele,
eseuri şi parabole „Fărâme de suflet”. Conform
Regulamentului, scriitorul care obţine Premiul
Mare „Cartea anului” pregăteşte cartea-surpriză
pentru ediţia următoare a Salonului. Astfel au
apărut două minunate volume de povestiri:
„Templul bunătăţii” şi „Aventurile lui Ionuţ”.

Aceste cărţi au fost scrise cu maximă respon-
sabilitate, deoarece cartea-surpriză pe care o
primesc vizitatorii Salonului Internaţional de
Carte pentru Copii şi Tineret intră în 15 mii de
familii. „Fărâme de suflet”, scrisă cu suflet, a
fost selectată pentru prima ediţie a Campaniei
Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte”,
campania având drept scop promovarea celor

mai valoroase cărţi pentru copii şi adolescenţi. Se-
lectarea volumului a fost o reuşită, oferindu-le ci-
titorilor nu doar posibilitatea să descopere
adevăruri şi lucruri noi, dar şi să înveţe „din
viaţă şi pentru viaţă”, să citească „din plăcere
şi cu plăcere”. Întâlnirile cu autorul au fost o re-
velaţie pentru tineri, cartea fiind numită „enci-
clopedie a sufletului”, „flacăra de la care pot lua
lumină mii de lumânări”. Indiferent de statis-
tici, volumul le-a trezit miilor de cititori opti-
mismul şi crezul în puterea magică a lecturii,
fiind folosit cu succes la orele de dirigenţie,
orele de demnitate. 

Scriitorul academician Nicolae Dabija, la
una din întâlnirile din cadrul Campaniei „Copiii
Moldovei citesc o carte”, spunea: „Cartea «Fă-
râme de suflet» este una din cele mai valoroase
cărţi din istoria contemporană a literaturii”.
Adevărul e că fiecare din aceste fărâme de su-
flet constituie o veritabilă lecţie de viaţă, de
demnitate, de bunătate, atingând cele mai sen-
sibile strune omeneşti. Pentru acest volum, anul

acesta, la cel de-al 34- lea Congres al Consiliu-
lui Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tine-
ret, care a avut loc în Mexic, domnul Aurelian
Silvestru a obţinut Diploma IBBY şi a fost in-
clus în Lista de Onoare a IBBY ca cel mai bun
scriitor pentru copii şi adolescenţi. 

Volumul „Pragul sau alte fărâme de suflet”
nici nu a mai avut nevoie de promovare, or, ci-
titorul cunoştea foarte bine volumul precedent.
Şi acest volum a fost răsplătit cu Premiul „Sim-
patia copiilor” în cadrul Salonului Internaţional
de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XVIII-a.
Acest premiu a fost decernat chiar de către Ju-
riul Copiilor. Tot la această ediţie, domnul Au-
relian Silvestru a obţinut şi Premiul „Ion
Creangă” pentru întreaga activitate în domeniul
cărţii pentru copii, acordat de Institutul Cultural
Român „Mihai Eminescu” din Chişinău. Ro-
manul „Cel rătăcit” a fost recunoscut ca cea mai
citită carte în Topul organizat de Biblioteca Na-
ţională a Republicii Moldova. 

În paginile săptămânalelor „Literatura şi
arta”, „Natura”, cât şi în editorialele de dumi-
nică ale postului de radio „Vocea Basarabiei”,
Aurelian Silvestru, adresându-se publicului
larg, îi îndeamnă, îndeosebi pe tineri, să preţu-
iască tot ce e frumos, să conştientizeze faptul
că omul este definit prin înălţare şi coborâre şi
doar de fiecare depinde pe ce cale va merge.
Domnia Sa îi ajută pe copii să-şi găsească vo-
caţia şi să o valorifice. 

Scriitor talentat, psiholog şi pedagog prin
vocaţie, Aurelian Silvestru s-a născut să fău-
rească şi să promoveze binele pentru fericirea
tuturor. În unul din aforismele sale, Aurelian
Silvestru scrie: „Ca să fii fericit trebuie să crezi
în Dumnezeu şi să respecţi adevărul. Două lu-
cruri ne trebuie pentru fericire: o dragoste şi o
vocaţie. Dar ambele – adevărate!”

Îi dorim şi noi lui Aurelian Silvestru multă
sănătate şi realizări frumoase. Să vă dăinuie
creaţia care e făcută sub semnul talentului şi al
calităţii. 

Claudia BALABAN,
director general al Bibliotecii Naţionale

pentru Copii „Ion Creangă, Chişinău

D

Aurelian Silvestru – 70 ani 
• Omul de dincolo de imposibil sau despre harul făuririi

Referinţe critice
urelian Silvestru prezintă un caz singular de scriitor care angajează cititorul în parcurgerea
textului cu mijloace mai eficiente decât acelea de care dispune naraţiunea obişnuită, scrisă
pentru plăcerea propriu-zisă a lecturii. Deţine arta de a dialoga cu cititorul, făcându-l coautor
al textelor sale…

Mihai CIMPOI

Textele lui Aurelian Silvestru sunt scrise cu inima şi confirmă mai vechiul adevăr, rostit
încă de Vasile Alecsandri, care zicea că ceea ce este simţit adânc, se spune simplu de toţi.

Vasile ROMANCIUC

Meritul acestui scriitor este că el creează cu gândul la cititor. Credinţa lui nesfârşită este că o
carte trebuie să te facă mai bun şi mai fericit.

Aurelian Silvestru este academician fără portofoliu, unul dintre cei mai importanţi filosofi ai
culturii, unul dintre cei mai îndrăgiţi scriitori ai literaturii române, unul dintre iluştrii pedagogi,
care ctitoreşte cel mai bun liceu din Republica Moldova.

Nicolae DABIJA

A
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Doamnă Oltiţa Cântec, aţi afirmat că spectacolul care a deschis
festivalul, „Ţinutul din miezul verii” (Teatrul Mic Bucureşti, regia
Vlad Massaci) a fost o alegere foarte fericită pentru acest debut
de eveniment. Vă rog să ne mărturisiţi care sunt argumentele aces-
tei aprecieri.

• Vlad Massaci este foarte legat de Teatrul Tineretului din Pia-
tra-Neamţ, unde şi-a început activitatea de regizor angajat cu con-

tract de muncă. Era vremea directoratului lui Corneliu Dan Borcia şi îmi
amintesc de punerea în scenă a piesei Uşa închisă de J. Graham Reid, o
montare ce anunţa câteva dintre mărcile identitare ale acestui artist inte-
resat mai ales de textul actual, cu puternice tensiuni relaţionale, cu par-
tituri dramaturgice generoase pentru actori. Massaci se pricepe de
minune să lucreze cu actorii, dovedeşte o atenţie infinită la detalii. Acum
a fost invitat cu Ţinutul din miezul verii de Tracy Letts, o producţie a
Teatrului Mic din Bucureşti, cu o distribuţie de zile mari. Text intens,
regie impecabilă, o scenografie ce devine ea însăşi personaj (Iuliana Vâl-
san, o scenografă care a lucrat şi ea la Teatrul Tineretului în anii din urmă,
cu Radu Afrim, pentru Herr Paul), actorie de calibru mare fac un spec-
tacol de trei ore care te ţine cu sufletul la gură chiar dacă ştii piesa şi ce
urmează să se petreacă. Vlad Massaci a croit o adaptare, a dat posibili-
tatea tuturor personajelor/actorilor care le joacă să se decupeze în raport
cu ceilalţi, într-o cavalcadă de adevăruri care ustură, dar şi vindecă prin
cauterizare. Alegerea acestui spectacol pentru deschiderea festivalului
reconfirmă misiunea Teatrului Tineretului de a fi o platformă de încura-
jare şi lansare a tinerilor. 

– Consideraţi că există un „ceva anume” care diferenţiază Festiva-
lul de Teatru din Piatra-Neamţ (în ultimele sale ediţii) de celelalte din
ţară şi chiar din străinătate?

• Fiecare festival care se respectă trebuie să aibă o identitate care
să-l definească şi individualizeze în raport cu evenimente similare. Iar
cel de la Piatra-Neamţ are un profil distinct, e orientat către publicul
tânăr, iar asta e minunat, fără să uite de celelalte categorii de public şi de
aşteptările comunităţii. Orice festival trebuie să fie o sărbătoare a artelor
spectacolului, trebuie să reunească oamenii, să-i aducă împreună. Faptul
că festivalul s-a extins şi către Târgu Neamţ şi Roman e iarăşi foarte
bine, pentru că public interesat există şi acolo. Iar deschiderea interna-
ţională e binevenită, căci conectează Teatrul Tineretului şi oraşul de vi-
braţiile estetice ale Europei. Festivalul de Teatru Piatra-Neamţ e pe un
trend bun. 

– Ne puteţi dezvălui ce noi tendinţe aţi identificat în teatrul interna-
ţional în ultima vreme, atât din punct de vedere artistic, cât şi managerial
şi organizatoric? Se regăsesc acestea şi în România?

• Noile tendinţe estetice sunt foarte numeroase şi variate. Creativi-
tatea artistică s-a apropiat tot mai mult de cea tehnică şi tehnologică, de
noile medii, iar artele preiau foarte mult, şi bine fac, din zone conexe,
îmbogăţindu-se în planul mijloacelor de expresie. Vizualitatea, efectele

speciale, designul de lumini şi cel sonor au ocupat prim-planul. O altă
tendinţă e cea de implicare comunitară, de teatru documentar care abor-
dează teme cu impact social. Subiectele sunt preluate din realitatea ime-
diată, se vorbeşte despre teatrul oamenilor reali, care-şi spun propriile
poveşti şi adesea le şi joacă pe scenă, adică devin ei înşişi actori. Sunt
foarte multe formule inovative. Şi da, direcţiile acestea estetice se regă-
sesc şi în România, mai ales la noile generaţii de artişti, cum e şi firesc.

– Revenind la publicul tânăr, ce aşteptări credeţi că are acesta acum
de la reprezentaţiile teatrale?

• Publicul tânăr vrea, în primul rând, să se recunoască în ceea ce
vede pe scenă, să simtă că acolo e vorba despre el, că personajele acelea
pot fi colegii sau prietenii lui, cu întrebările nerostite la care caută răs-
punsuri, cu preocupările specifice vârstei, cu modul lor de a percepe rea-
litatea şi de a comunica. Arta teatrului asta trebuie să-i ofere într-o
manieră subtilă, atrăgătoare. Iar publicul tânăr trebuie să conteze nu
numai ca spectator, ci să fie un partener în creaţie, în sensul unor con-
sultări, discuţii, chiar ateliere de creativitate. Ceea ce Teatrul Tineretului
face. 

– Criticul de teatru Oana Stoica afirmă în cartea pe care aţi coor-
donat-o că „teatrul pentru publicul tânăr este şi un teatru de întinerire
a publicului adult”. Cum comentaţi această sintagmă?

• Oana are perfectă dreptate. Teatrul este o modalitate de comunicare
cu lumea, iar a menţine comunicarea între generaţii e vital, altfel apar
falii ce ne fac să nu ne mai înţelegem unii pe alţii, să nu putem empatiza.
Iar formele teatrale inovative obligă şi publicul adult la upgrade-uri. 

– Aţi fost primul mentor al participanţilor la atelierul „Spectatorul
critic”, din ediţia 2017 a festivalului. Ce amintiri păstraţi de la această
întâmplare culturală? 

• Pentru mine a fost o experienţă foarte bună, care m-a îmbogăţit. A
fost cu totul altceva decât fac la universitate cu studenţii, pentru că scopul
era complet altul, am avut şansa unei grupe foarte bune, cu oameni iu-
bitori de teatru, deschişi, participativi. Şi, deşi grupul s-a constituit pe
bază de înscrieri, deci s-a compus aleatoriu, cred că am avut şi o chimie
foarte bună. Eu aşa am simţit. Pentru mine a contat şi profesional şi
uman. Sper că şi pentru participanţi.

– Ne-aţi putea relata care au fost faptele, împrejurările sau oamenii
care v-au legat definitiv şi iremediabil de teatrologie?

• A fost o serie de întâmplări fericite. Nu am avut în familie artişti,
dar îmi plăceau dintotdeauna concertele, spectacolele, filmele. Nu pot
explica de unde pasiunea aceasta. Şi am avut dintotdeauna o curiozitate
şi un simţ de observaţie peste medie, acestea fiind calităţi esenţiale pentru
cineva care face critică şi cercetare teatrală. Am avut şansa să îmi des-
copăr vocaţia şi să merg pe drumul care mi s-a potrivit. Iar asta e funda-
mental în orice profesiune.

A consemnat Gianina BURUIANĂ

Orice festival trebuie să fie o sărbătoare a artelor spectacolului 

• Interviu cu criticul de teatru Oltiţa Cântec 
Am putea spune fără să greşim, că ediţia cu numărul 31 a Festivalului de Teatru de la Piatra-

Neamţ, desfăşurată în perioada 18 septembrie - 2 octombrie 2019, s-a caracterizat prin complexitate.
M-am oprit asupra uneia dintre lansările de carte din cadrul festivalului, care a avut loc joi, 19 sep-
tembrie, la sala Rotondă TT, şi anume, volumul bilingv (română şi engleză) coordonat de criticul de
teatru Oltiţa Cântec – „Teatrul şi publicul său tânăr. Realităţi româneşti” (Editura Timpul, Iaşi 2018).
Oltiţa Cântec este preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru din România, director
artistic al Teatrului „Luceafărul” Iaşi, director artistic al Festivalului Internaţional pentru Publicul
Tânăr de la Iaşi. Celelalte patru autoare care au făcut cercetări teatrologice alături de coordonatoa-
rea volumului sunt: Daniela Şilindean, Oana Stoica, Oana Cristea Grigorescu şi Iulia Popovici.

Vorbind despre necesitatea acestei apariţii în spaţiul publicistic românesc, Oltiţa Cântec a de-
clarat: „Din păcate, în România, teatrul pentru publicul tânăr nu se bucură de atenţia, valorizarea
şi statutul pe care le-ar merita. A lucra şi a ne preocupa de teatrul pentru publicul tânăr înseamnă a
proiecta în viitor, a investi în spectatorul care mâine va fi prezent în sălile de spectacol. Acest segment
de teatru este foarte bine dezvoltat în alte ţări, cum ar fi Germania, Franţa, Italia, Canada, SUA,
unde există o dramaturgie cu destinaţie clară, unde societăţile sunt mai liniştite, mai aşezate şi au o
tradiţie mai îndelungată pe acestă linie.”

Am profitat de ocazia acestei lansări de carte pentru a formula câteva întrebări pentru autor. 

–
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► În noiembrie 2016, cu ocazia unui ver-
nisaj, aţi declarat că „pictura mea este un de-
pozit de amintiri”. Cum se raportează acestă
declaraţie la perioada copilăriei dvs.?

– Am dat întotdeauna o mare importanţă
acestei legături de ordin fizic şi emoţional cu
copilăria, când libertatea este deplină, şi, con-
ştient sau nu, trăim tandreţea maximă a celor
din jur. Totul pare fluid, încărcat de frumuseţe,
armonie şi dragoste.

► De ce aţi ales Facultatea de Arte din
Iaşi pentru formarea dvs. artistică şi cum aţi re-
simţit mediul cultural de acolo? 

– După câteva împotmoliri, am găsit că vii-
torul meu, ca exprimare directă şi familiară ar
fi acela al artelor plastice. Iaşul îmi sugera pre-
zenţa culturii şi a muzeelor, a expoziţiilor de ţi-
nută şi poate a omului legat de mine prin
patetism şi nevoia de reverie.

► Vă rog să evocaţi câţiva dintre mentorii
care v-au modelat talentul şi v-au marcat par-
cursul ca pictor.

– Am avut norocul să dau peste profesori
artişti care au apreciat şi nevoia mea de a mă
defini ca artist. Aşa am descoperit un univers,
pe care pictori din marile epoci l-au desfăşurat
în faţa mea, ca pe un spectacol. Mă refer la Dan
Hatmanu, Mihai Cămăruţ, Petre Hârtopeanu,
Adrian Podoleanu şi alţii care mi-au fost
aproape de suflet. Dar nu pot uita nici muzeul
de la Palatul Culturii, unde am admirat mari ar-
tişti precum Luchian, Petraşcu, Baba, Ciucu-
rencu etc.

► Aţi putea face o comparaţie între artis-
tul Dumitru Bezem de acum şi cel care a debu-
tat în anul 1972 în „Sala paşilor pierduţi”?

– La primele mele apariţii în public eram
timid şi conştient că aveam în faţă un drum lung
de aşteptare şi muncă până la a simţi pe deplin
ecoul celor învăţate. Paul Valéry susţinea că
„trebuie întotdeauna să te scuzi că vorbeşti des-
pre pictură”. El considera că arta cea mai mută

este aceea care provoacă dialogul cel mai stă-
ruitor. De unde şi expresia: „îmi spune sau nu
ceva un tablou!?”

De-a lungul timpului am încercat să nu mă
compar cu
alţii, să fiu
eu însumi şi
să am doar
repere refe-
renţiale la
arta mo-
dernă, con-
statând că
arta rămâne
generoasă şi
nesecată în
posibilităţi
ce stau la în-

demâna celui care caută. 
► Sunteţi prezent în colecţii de stat şi pri-

vate din România, întreaga Europă, continentul
american... Cum explicaţi acest imens capital
de admiraţie naţională şi internaţională faţă de
operele dvs.?

– Aceasta e o laudă pentru care mă simt

dator să fac o plecăciune şi să mulţumesc Bu-
nului Dumnezeu, pentru darul şi harul cu care
m-a înzestrat. Spuneam cu o altă ocazie că pic-
tura este un dar şi o vindecare...

► Ne puteţi dezvălui cum ați gândit
această expoziţie specială de la Galeriile „Las-
căr Vorel”?

– Mi-am dorit mereu să pot aduce prospe-
ţime şi să dau multă viaţă lucrărilor mele. Nu
iubesc retrospectivele, decât doar ale altora. 

► De ce consideraţi că a expune presu-
pune un risc?

– Fondul comun al reuşitelor în artă este in-
spiraţia, inteligenţa artistică şi izvorul lor nese-
cat care este iubirea – de oameni, natură, viaţă
în general. Când acestea încep să dispară, arta
seacă, şchioapătă, şi te îndeamnă să te opreşti.

► Pentru oricine vă cunoaşte, este clar că
aveţi anumite teme preferate. Dacă aţi face o
ierarhie, pe care aţi pune-o pe locul întâi?

– Motivele picturii mele se află în sânul
lumii mele interioare, în faptul că nu m-am în-
străinat de acest pământ şi de acest cer, de acest
popor şi de esenţa existenţei sale. Pe primul loc

se află tot ce este
legat de natură şi tot
ce este demn de pa-
leta unui pictor.

► Ce în-
seamnă fericirea
pentru dvs.?

– Un răspuns ca
o respiraţie: să pot
trăi în acord cu ilu-
ziile şi visele mele,
să mai pot picta!!!

A întrebat,
pentru revista

APOSTOLUL,
prof. Gianina
BURUIANĂ

Recurs la amintire
• Interviu

cu pictorul Dumitru BEZEM

ine nu îl cunoaşte pe pictorul Dumitru Bezem? Cel care prin tablourile sale trimite emoţie
imediată, ne provoacă la admirarea frumosului contopit într-o polifonie coloristică, cochetând
cu teme dragi sufletelor noastre, pe care le mânuieşte magistral. Un artist împlinit, mult în-
drăgit şi iubit necondiţionat, cu un parcurs creator prolific, considerat cel mai productiv pictor
de pe meleagurile nemţene, ce îşi revendică mereu şi mereu alte teritorii plastice, obligân -
du-ne apoi să recunoaştem că îi aparţin. 

Adulat de publicul autohton, este deopotrivă receptat cu mare poftă şi de cel din străină-
tate, prin expoziţii precum cele din Paris (1990), Strasbourg (1992), Martely – Ungaria (1996),
Epernay – în cadrul zilelor Europei (1998), Kunstchouw – Burgh – Haamstede – Olanda (1998),
Tollhouse Gallery – Marea Britanie (1998) etc. La care se adaugă numeroase premii şi lucrări în
colecţii de stat şi particulare în toată Europa, cât şi în SUA, Canada, Japonia, Africa de Sud, Ve-
nezuela, Australia. 

Ca în fiecare an, de-o bună bucată devreme, în preajma zilei de naștere,  23 octombrie, pictorul
Dumitru  Bezem ne-a surprins cu o nouă explozie de culoare, cu un număr impresionant de tablouri,
64 la număr, care emană multă căldură, seninătate şi echilibru pe simezele  Galeriilor de Artă „Las-
căr Vorel” din Piatra-Neamț.

Am ales pictura pentru că mi se părea un mod inteligent şi foarte personal de a-mi asuma
realitatea. Îmi aleg foarte uşor motivele pentru pictură, dar am considerat întotdeauna că nu
acesta este lucrul principal pentru un artist, ci faptul că ceea ce face să îl reprezinte şi să fie viu,
a mărturisit Dumitru Bezem cu ocazia vernisajului. Într-adevăr este uşor de observat că-şi foloseşte
arta ca pe o odă a vieţii, punând-o în slujba acesteia, cu scopul de a reflecta asupra aspectelor ei,
de a clarifica ceea ce nu este transparent, de a pătrunde în secretele sale, de a păstra memoria tim-
pului, de a explora necunoscutul, de a ne ajuta să ne înţelegem pe noi înşine şi pe ceilalţi, de a pro-
voca dialog şi sociabilitate.

Criticul de artă Lucian Strochi afirmă că în cazul lui Dumitru Bezem lucrurile par clare; există
câteva linii de forţă, câteva metafore obsedante, tinzând spre mituri personale, şi aş aminti în pri-
mul rând vatra, sfinţii dintre oameni, florile, pe care le iubeşte fără rezerve, fie că-i vorba de stân-
jeneii care l-au făcut celebru, macii, trandafirii galbeni; apoi turlele de biserici, şi mai ales casele,
în înţelesul de acasă, case aparent modeste dar care pot adăposti oricând un suflet.

Conştient de valoarea şi talentul său, hărţuit aproape de propria-i inspiraţie şi de ideile noilor
pânze pe care urmează să le plăsmuiască, totuşi domnul Dumitru Bezem a găsit un scurt interval
dedicat cititorilor noştri, în care să facă un recurs la amintire.

C
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mpătimit de Lecturi, Cărţi şi Oameni,
Constantin Tomşa, cel cu de două ori
nume voievodal, domnesc şi împără-
tesc, a fericit Ţinutul Neamţului şi cu
un Dicţionar al Literaturii, de la „co-
pişti la suprarealişti”, cercetând feno-
menul literar, – mai mult, cultural –

pe parcursul a nu mai puţin de VII secole.
Ezoteric citit, iniţiatic şi numerologic,

timpul său (al naşterii) e legat de cifra 3:
3.11.1939, adică 3+1+1+1(adică 3) +32

(9)+ 3 + 32 (9). 
După cum şi locul naşterii stă sub im-

periul aceleiaşi cifre: Ghelăeşti, Bălăneşti,
Bârgăuani. Asemeni unui scriitor american
a bântuit mai multe profesii: institutor, în-

v ă ţ ă t o r ,
profesor,
d i r e c t o r,
inspector –
toate le-
gate însă
de cultură
şi educa-
ţie.

A con-
tribuit di-
rect la
organiza-
rea şi reali-
zarea unor
prime edi-
ţii ale unor
man i fe s -

tări care, în timp, au devenit de prestigiu,
tradiţionale: Festivalul Spectacolelor de
Teatru pentru Copii şi Tineret, Vacanţele
Muzicale, Bienala de Artă Plastică Lascăr
Vorel, Şezătoare la Humuleşti, Sărbătoarea
Muntelui Ceahlău, Sadoveniana, Salonul
de Carte Libris etc. 

Slova lui, când domoală şi sfătoasă, cu
inflexiuni şi ritmuri de răzeş, când sprinţară
şi jucăuşă ca un izvor de primăvară, s-a ri-
sipit generos prin reviste ce care le-a iubit
şi chiar le-a păstorit, fiind uneori chiar sta-
roste: Petrodava Culturală, Petrodava
2000. Tradiţie şi continuitate, Ceahlăul,
Anotimpuri, Anuarul Colegiului Tehnic
Gheorghe Cartianu, Apostolul, La Tazlău,
Asachi, Antiteze, Acţiunea, Realitatea, Mo-
nitorul de Neamţ, Ţara Hangului, Vestea,
Conta ş. a. A scris postfeţe, prefeţe, refe-
rinţe şi şapouri despre autori din Neamţ,

mulţi datorându-i scoaterea din anonimat
sau chiar consacrarea: Ion Cârnu, Maria
Diaconu, Laurean Ante, Vasile Gheorghiţa,
Mihai Merticaru, Teoctist Galinescu, Ana
Vârlan, Nicolae Căruceru, Emil Ariton,
Valentin Andrei, Emil Bucureşteanu, Asta-
zia Sandu, Virgil Răzeşu, Victor Ciubotaru,
Mihai Enăchescu, Virgil Savin, Minodora
Ursachi etc; lor li s-au adăugat, cu studii
ample sau chiar eseuri monografice, Cris -
tian Livescu, Lucian Strochi sau Costache
Andone. A realizat exemplare studii, bio-
grafii şi exegeze pentru/despre Revistele
Apostolul şi Asachi, portrete de scriitori,
(adevărate micromonografii) în Contempo-
rani cu ei. 

Au scris despre creaţia sa (prefeţe sau
studii) între alţii Dan Mănucă, Mircea Za-
haria, Lucian Strochi, Gheorghe Bunghez,
Cristian Livescu.

La 80 de ani, Constantin Tomşa, alias
Ioan Ciurdea, Profesorul, Bădia este un
Cuceritor, un Descoperitor şi Misionar. Şi,
ca să ne jucăm cu cifra aniversară, să spu-
neam că 80 este, vorba franţuzului „de
patru oricâte douăzeci de ani”, şi vorba ru-
sului de două ori o vârstă „sorocită”. Altfel
citit, 80 leagă infinitul (8) de perfecţiune
(0), după cum, pentru a rămâne la obsedan-
tul 3, 8 nu este decât un 3 contemplându-
se în oglindă, adică simetric. 

Din punct de vedere a OMS (Organi-
zaţia Mondială a Sănătăţii), Constantin
Tomşa trece în rândul longevivilor... Şi
chiar dacă furnicile negre şi oarbe ale lite-
relor îi mai atacă vederea şi dacă prezenţa
sa e ceva mai rară la manifestări, Constan-
tin Tomşa rămâne un Paznic de Far, o pre-
zenţă copleşitoare în peisajul literar de la
noi şi de aiurea.

Nefiresc de modest, de energic, de cald,
Costică Tomşa are un mare păcat: nu are
duşmani. Înţelepciunea sa de sorginte ţără-
nească l-a învăţat că neamul omenesc şi cel
românesc nu trebuie sleite în dispute sterile,
în vrajbă şi dezbinare. Senioral, olimpian
înţelege viaţa ca nimeni altul, redându-i firii
umane doar valenţe şi nuanţe pozitive.

Iar Dicţionarul său este o operă de că-
pătâi ce va învinge nestatorniciile vremuri-
lor.

La mulţi şi buni ani, Bădie Costică! Cu
plecăciune, 

Lucian STROCHI

Există o singură
judecată: TIMPUL
Cât despre introducerea numelor din această is-
torie literară, vă răspund tranşant: din păcate sau
din fericire (!?), oamenii nu fac (am evitat for-
mularea «nu sunt creatori») numai lucruri valo-
roase, iar semenii lor nu cred că sunt în măsură
să-i judece. Singurul lucru pe care îl pot face cei
care se consideră superiori semenilor, indiferent

de domeniu de activitate, inclusiv în artă, este să de-
monstreze că sunt mai buni, fără să clameze peste tot
această părere a lor despre ei înşişi. De altfel, istoria
artelor demonstrează din plin aceste afirmaţii ale mele.
Dacă ne referim numai la literatură şi ne oprim numai
la perioada interbelică, constatăm că bibliotecile sunt
pline de cărţi «uitate», însă acest lucru nu confirmă şi
nici nu infirmă valoarea lor. Au intrat în conştiinţa pu-
blicului doar acei autori şi cărţile lor care au fost in-
cluşi/se în canonul şcolar, la insistenţele unor critici
literari sau autori de programe şi manuale care le-au
considerat valoroase la un moment dat. Procedeul este
valabil şi astăzi. Vedeţi manualele alternative. Cine ci-
teşte critica literară din diferite perioade ale istoriei li-
terare va «descoperi» păreri pro sau contra, confirmate
sau nu ulterior. În acest sens, este cunoscută părerea
lui Alexandru Macedonski despre Eminescu. Dacă îmi
este permis, mă voi referi la o stare de spirit ce se ma-
nifestă din partea
celor care nu prea
gustă literatura, şi
arta modernă în ge-
neral. Aceştia spun:
«De ce, domnule, nu
scriu poeţii de azi
sau nu pictează pic-
torii, aşa cum a făcut
Eminescu, respectiv
Grigorescu? De ce
înţelegem poezia lui
Eminescu şi nu înţe-
legem versurile lui
Nichita Stănescu?»
Desigur, asemenea
abordare este falsă.
Cei care fac astfel de
afirmaţii au rămas la
stadiul înţelegerii
şcolăreşti a unor
texte eminesciene prezente de-a lungul anilor în ma-
nuale, fără a cunoaşte semnificaţiile filosofice ale
acestora, pentru care îţi trebuie ceva mai multe cunoş-
tinţe. Există o singură judecată: TIMPUL”. (N. R.
Fragment din interviul publicat de Nicolae Sava în
„Ceahlăul”, 3 nov, 2014)

Constantin TOMŞA

Î

„

La ANIVERSARĂ

Premiul Nobel pentru Literatură, 2019
onform anunţului făcut Academia Regală de Ştiinţe din Suedia, Pre-
miul Nobel pentru Literatură a fost decernat la începutul lunii octom-
brie romancierei poloneze Olga Tokarczuk, pentru ediţia
corespunzătoare anului 2018, amânată din cauza unui scandal de agre-
siune sexuală care a afectat profund Academia Suedeză, şi scriitorului
austriac Peter Handke, pentru anul 2019. 

Olga Tokarczuk a fost premiată pentru „o imaginaţie narativă
care, cu pasiune enciclopedică, reprezintă traversarea hotarelor

ca o formă de viaţă”, iar Peter Handke a fost recompensat „pentru o operă
marcantă care, cu ingenuitate lingvistică, a explorat periferia şi specifi-
citatea experienţei umane”. Cei doi scriitori îi urmează în palmaresul Nobel
romancierului britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro, autorul „The Re-

mains of the Day” (1989), distins cu prestigiosul premiu
în 2017.

Olga Tokarczuk (57 de ani), considerată în Polonia
drept una dintre cele mai talentate romanciere din gene-
raţia sa, îşi poartă cititorii într-o căutare pe urmele ade-
vărului traversând universuri policrome şi amestecând cu

fineţe realul cu metafizicul.
Peter Handke (76 de ani) a publicat peste 80 de volume şi este unul

dintre autorii de limbă germană cei mai citiţi şi reprezentaţi pe scenă.
Fiecare premiu este însoţit de un cec în valoare de 9 milioane coroane

suedeze (908.000 de dolari americani) şi va fi înmânat pe 10 decembrie, data
la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel. (Red.)

C
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In memoriam LEONIDA LARI
• 70 de ani de la naşterea poetei    

Foarte rar se întâmplă ca poezia unui autor să se confunde atât
de mult cu viaţa sa, iar viaţa să devină poezie într-un grad atât de
înalt, ca în cazul Leonidei Lari. A scris cu propria-i viaţă, cu datul
unui neam care îşi găseşte în ea instrumentul cântecului şi ecoul. Cră-
iasă blândă, dar, în acelaşi timp, neîndurătoare, ea stăpâneşte în mod
spontan metafora de mare forţă peste fericite împerecheri de cuvinte,
care pot face o glorie oricărui mare poet.

Marin SORESCU

oeta, publicista, traducătoarea
şi militanta pentru reunirea Ba-
sarabiei cu România, Liuba Tu-
chilatu (pseudonimul literar
Leonida Lari) s-a născut la 26
octombrie, 1949, la Bursuceni,
judeţul Bălţi, în familia intelec-

tualilor Tuchilatu Ion şi Nadejda. A
urmat cursurile Facultăţii de Filologie
a Universităţii de Stat din Moldova
(1966-1971). A activat la Muzeul Re-
publican de Literatură „Dimitrie Can-
temir” din  Chișinău, la săptămânalul
„Literatura şi arta”, la Editura „Cartea
moldovenească” (1976-1979). A fost
membru al cenaclurilor literare „Mi -
hai Eminescu” şi „Mioriţa”.

În 1989 Leonida Lari, împreună cu Ion Vatamanu, cu sprijinul
Uniunii Scriitorilor şi al Societăţii „Dacia”, editează prima publicaţie
tipărită în grafia latină, din Basarabia postbelică, „Glasul”. Primul
număr a fost tipărit în Letonia. Ulterior, publicaţia a fost reintitulată
„Glasul Naţiunii”. În anii 1989-1991 este aleasă deputat al poporului
din fosta URSS şi membru al Biroului Permanent al Frontului Popular
din Republica Moldova. Începând cu anul 1992, este deputat în Parla-
mentul României, obţinând în total trei mandate.

Ca poetă, a debutat în 1966, la vârsta de 15 ani, cu un ciclu de ver-
suri în ziarul „Tinerimea Moldovei”. În 1968 revista „Nistru” publică
un amplu grupaj de versuri semnat Leonida Lari. Primul volum de ver-
suri Piaţa Diolei apare în anul 1974 (prefaţă de Andrei Lupan) şi este
apreciat de critica literară ca una dintre cele mai interesante şi originale
apariţii editoriale din colecţia „Debut”. Cea de-a doua carte, Marele
vânt, apare în 1980. Urmează un şir de volume de poezie cu titluri in-
citante: Mitul trandafirului (1985),  Scoica solară (1987),  Dulcele foc
(1989),  Anul 1989 (1990), Liră şi păianjen (1992), Al nouălea val
(1993), Scrisori de pe strada Maica Domnului (1995), volumul anto-
logic de poezii şi poeme Sibila (2006), 101 poeme (2009), Se duce
vara vieţii (2013), Inorogul - El Unicornio: poeme (2013).

Poeta semnează şi un volum de eseuri – Epifanii (1994). Cartea
de basme Insula de repaos, destinată adolescenţilor, a apărut în 1988,
iar volumul de versuri pentru copii Lumina grăitoare a fost editat în
1989.

Creaţia sa este inclusă în numeroase antologii literare apărute în
republicile fostei URSS, în culegeri de poezie românească editate în
România, Franţa, Suedia, Belgia etc.

A tradus din marii poeţi ai lumii: Edgar Poe, Novalis, Puşkin, Ese-
nin etc.

Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi Româ-
nia.

A fost distinsă cu Premiul pentru poezie „Mihai Eminescu” al
Academiei Române pentru volumul Dulcele foc (1991), cu Premiul
„România Mare” pentru întreaga activitate poetică şi civică (1994),
Marele premiu „Sfântul Gheorghe” al Festivalului Drumul de spice
din Uzdin, Serbia (1995), Premiul revistei „Cronica”, Iaşi etc.

Leonida Lari s-a stins din viaţă la 11 decembrie 2011. A fost în-
mormântată la Cimitirul Central din Chişinău. (N. R. – Text prelucrat
după Aniversări culturale, 2019, Biblioteca „Ion Creangă”, Chișinău)

Tamara PERETEATCU

P

Dascăli nemţeni de altădată
evocaţi la Farcaşa

ctuali şi foşti dascăli de pe
Valea Bistriţei s-au adunat
sâmbătă, 21 septembrie, la
Şcoala Gimnazială Ioan
Luca, din Farcaşa, pentru a
trăi câteva ore în lumea pre-
zentului şi a amintirilor din

trecutul pedagogic al zonei. Întâl-
nirea a fost prilejuită de organiza-
rea colocviului „Dascăli nemţeni
de altădată”, iniţiat şi condus de
către profesorul Paul Scripcaru,
care a avut ca invitaţi reprezentanţi
ai administraţiei locale şi ai corpu-
lui didactic din şcolile comunelor
Borca, Poiana Teiului, Grinţieş şi
Farcaşa. Programul a debutat cu o
rugăciune rostită de preotul din Po-
iana Teiului şi cuvintele de deschi-
dere ale primarului Cristinel
Gheorghiu, directorul Şcolii Con-
stantin Gavriluţ şi profesorului
Paul Scripcaru, care au urat succes
activităţii, după care acţiunea şi-a
intrat în firesc, prin vorbele de pre-
zentare a dascălilor de altădată ros-
tite cu emoţie de către profesor
Mihăiţă Peptănariu – despre perso-
nalitatea profesorului universitar
doctor Valeriu Popa, fost cadru di-
dactic la Liceul Borca, profesor
Lucia Coşula, despre scriitoarea
Magda Simionescu, cadru didactic
originar din Farcaşa şi acelaşi pro-
fesor Scripcaru, ce a prezentat,
bine documentat, activitatea învă-
ţătoarei Maria (Mioara) Doroftei
din Borca, a surorilor Gherasim,
Eugenia şi Anişoara, precum şi a
învăţătorului Octavian Ţaranu,
dascăl pe Bistriţa Moldavă. Prima
parte a manifestării a mai presupus
câteva momente artistice, unul pri-
vind recitarea de versuri de către
profesoara Corina Iftimie şi altele
câteva prezentate de Georgiana
Ropotică, elevă la Colegiul Ştefan
cel Mare Târgu Neamţ, care a în-
cântat publicul cu melodii populare
frumos interpretate. În progra mul
manifestării a fost prevăzută şi o

vizită la Centrul de Informare Tu-
ristică Farcaşa, unde amfitrion
avea să fie profesor Bogdan Scrip-
cariu, în calitate de manager al in-
stituţiei. Partea a doua a acţiunii a
presupus deplasarea participanţilor
la biserica din localitate, unde a
fost oficiată o slujbă de pomenire
pentru dascălii comemoraţi, susţi-
nută de preoţii Cătălin Coşula şi D.
Dorneanu. 

„Este o activitate de omagiere
şi putem afirma că am căpătat ex-
perienţă în domeniu. Am găsit co-
laboratori de suflet şi înţelegere la
primar şi directorul şcolii din Far-
caşa. După cum s-a văzut, pentru
realizarea colocviului aceşti oa-
meni s-au pregătit exemplar, pre-
zentând materiale de mare valoare
documentară, care sperăm să fie
incluse de-acum încolo în publica-
ţii de specialitate sau culturale.
Este o onoare pentru noi să ne rea-
mintim de foştii dascăli de pe
Valea Bistriţei, adevărate persona-
lităţi ale învăţământului din zonă şi
chiar oameni de cultură. Lista
acestora este mult mai cuprinză-
toare şi de asta dorim ca acest gen
de activitate să devină acţiune pe-
renă”, a declarat amfitrionul mani-
festării, profesorul Scripcaru. 

Pe parcursul acţiunii au fost
prezenţi primarul Cristinel Gheor-
ghiu şi viceprimarul comunităţii,
liderul local ţinând să sublinieze:
„Întrunirea de astăzi a fost un semn
de preţuire faţă de dascălii noştri,
care au făcut «lumină» în sufletul
unor întregi generaţii de oameni de
pe Valea Muntelui. La manifestare
au participat şi o parte dintre pro-
fesorii mei, prezenţa lor creându-
mi un sentiment de mare emoţie.
Sper ca acest gen de acţiuni să se
organizeze în fiecare an, şi eu pro-
mit organizatorilor că le voi fi de
fiecare dată alături”.

Ion ASAVEI

A
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dată cu reforma învăţământului, a intrat
în noul limbaj de lemn şi formularea:
„scopul educaţiei româneşti este dobân-
direa de competenţe şi nu acumularea de
cunoştinţe”. Recunosc că şi eu, fără a
demoniza achiziţionarea de cunoştinţe
(şi mai ales formarea unei solide culturi

generale), sunt adepta acestei concepţii – un
pas înainte, către învăţământul modern. Ideea
e împărtăşită şi de Constantin Cucoş, unul din-
tre marii noştri specialişti în ştiinţele educaţiei,

care susţine că: „educaţia şcolară nu ar trebui
să se mai bazeze pe îngurgitarea de cunoştinţe,
pe memorarea mecanică a unor idei, ci pe for-
marea unor deprinderi, a unor comportamente
vizibile în plan pragmatic”.

De fapt, o privire mai profundă asupra
acestei problematici, arată că există o falsă
opoziţie între cunoştinţe şi competenţe, ase-
mănătoare celei dintre ştiinţă şi religie. Com-
petenţele nu se pot forma decât dacă au la bază
un set de cunoştinţe, care trebuie însă bine în-
suşite – şi nu memorate mecanic – şi apoi
transformate în ceva legat de realitate. Vizio-
narul filozof Michel de Montaigne afirma încă
din secolul al XVI-a că este foarte important
ceea ce putem face cu ceea ce ştim şi că, be-
nefică pentru cel care învaţă, dincolo de mul-
tilateralitatea cunoaşterii, este multilate ralitatea
putinţei de a cunoaşte sau întreprinde.

După aceste consideraţii legate de viziu-
nea actuală asupra procesului instructiv edu-
cativ, aduc în discuţie importanţa evaluării
iniţiale pentru a încerca să demonstrez că în-
săşi aceasta poate fi o practică de îmbogăţire
a elevilor în anumite competenţe.

În contextul procesului de învăţământ,
abordat din perspectiva paradigmei curriculu-
mului, strategia de evaluare iniţială constituie
premisa reuşitei pedagogice în orice activitate
de instruire. Prof. univ. dr. Sorin Cristea apre-
ciază că „funcţia sa generală, de diagnoză şi
prognoză, este realizată în sens pozitiv în mă-
sura proiectării unor obiective care vizează cu-
noaşterea stadiului atins în învăţare de clasa

de elevi, la începutul unei activităţi de in-
struire; avem în vedere cunoaşterea obiectivă
a stadiului real atins în învăţare de clasa de
elevi, exprimat în termeni de conţinuturi, de-
prinderi, strategii cognitive şi de competenţe
dobândite în timp, la un nivel adecvat în raport
de disciplina şi treapta de învăţământ respec-
tivă şi de vârsta şcolară şi psihologică”. Aşa-
dar evaluarea iniţială poate urmări formarea
unei idei obiective a cadrului didactic şi asupra
unor competenţe obţinute anterior de elevi şi
necesare demersului pedagogic viitor. Spun
aceasta deoarece, de multe ori se porneşte de
la părerea greşită, că evaluarea iniţială ar ur-
mări doar bagajul de cunoştinţe cu care por-
neşte elevul la începutul anului şcolar.

Predau mai multe discipline de turism la
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din
Piatra-Neamţ şi voi prezenta în continuare
modul cum am conceput evaluarea iniţială
pentru grupa cu care lucrez la disciplina „Etică
şi comunicare profesională”, ce se predă la
clasa a X-a, specializarea „Turism şi alimen-
taţie”. Menţionez că disciplina este prevăzută
cu două ore de teorie şi o oră de laborator teh-
nologic cu clasa împărţită în două grupe (12 -
15 elevi), iar demersul meu aparţine segmen-
tului de laborator tehnologic.

Aşadar, cum era şi firesc în conformitate cu
disciplina sus menţionată, am alocat prima oră
a anului şcolar pentru sondarea competenţelor
de comunicare ale elevilor şi mai presus, ale
celor de comunicare asertivă, cunoscut fiind că
unii oameni se nasc cu această calitate; în plus,
cel puţin la una din disciplinele din curriculum
de clasa a IX-a se face referire la comunicare
(Calitatea în turism şi alimentaţie). 

Raportat la elevi, am în gând, de fiecare dată
când încep o lecţie de comunicare (şi nu numai),
trei axiome esenţiale ale lui Watkowick:

a) Este imposibil să nu comunicaţi. Chiar
dacă limbajul verbal este mut, şi aceasta poate
spune mult, şi poate fi un răspuns; în plus există
o varietate de semnale non-verbale, în special ex-
presia facială şi limbajul corpului, care dau o im-
agine asupra eficienţei comunicării profesorului.

b) Oamenii reacţionează în funcţie de ex-
perienţa lor de viaţă şi nu de realitatea obiec-
tivă. De aceea reacţiile elevilor trebuie privite
nuanţat şi raportate la vârsta lor, mediul din care
provin, şi în general de întregul set de trăiri an-
terioare.

c) Harta ta nu este teritoriul tău. Altfel
spus, percepţia fiecăruia asupra lumii – harta lui,
este una subiectivă şi nu coincide cu teritoriul în-
suşi.

Revenind la subiectul evaluării iniţiale, am
lansat către elevi următoarea temă: „Sunteţi în
curtea şcolii şi fumaţi. Unul din profesori vă
surprinde şi doreşte să vă ducă la direcţiune,
pentru a propune scăderea notei la purtare. Al-
cătuiţi un discurs prin care să-l determinaţi să
vă ierte.”

Fără a le oferi nici un fel de precizări legate
de tehnica discursului, elevii au realizat comu-
nicări foarte simple de genul: Domnule profesor

îmi pare foarte rău pentru greşeala mea şi pro-
mit că nu se va mai repeta. Vă rog să mă ier-
taţi.

Am continuat exerciţiul de comunicare şi
am solicitat elevilor să dezvolte puţin expune-
rea, având în vedere câteva elemente de impact
ale comunicării, cum ar fi: potrivirea limbaju-
lui la nivelul audienţei, logica exprimării, cla-
ritatea mesajului, conciziunea. De data aceasta
am obţinut relatări mai bune cum ar fi: Stimate
domnule profesor, recunosc că m-aţi surprins
asupra unui fapt interzis prin regulamentul de
funcţionare al şcolii noastre. Îmi recunosc gre-
şeala şi îmi dau seama că este de datoria dvs.
de a mă prezenta în faţa direcţiunii pentru a
primi pedeapsa pe care o merit. Dar având în
vedere că este prima dată când fac această
greşeală v-aş ruga respectuos să mă iertaţi. M-a
surprins faptul că din tot ce am pretins anterior,
elevul s-a aplecat în mod special asupra adap-
tării limbajului la nivelul audienţei, încercând
o adresare foarte politicoasă, care să pună pro-
fesorul şi poziţia lui în valoare.

Mai departe, pentru perfecţionarea dis -
cursului, am dat un nou feed-back, şi le-am
prezentat trei trucuri ale unei prezentări efi-
ciente: argumentarea, exemplul, compara-
ţia. Rezultat: Stimate domnule profesor,
recunosc că m-aţi surprins asupra unui fapt in-
terzis prin regulamentul şcolar, dar să ştiţi că
această practică este folosită şi de alţi elevi ai
şcolii noastre. În comparaţie cu aceştia eu
fumez foarte rar în curtea şcolii şi asta s-a în-
tâmplat acum, pentru că sunt foarte supărat că
am luat o notă mică, ce mi se pare nejustificată.
Îmi recunosc greşeala dar nu cred că măsura
pe care vreţi să o luaţi va duce la rezolvarea
problemei. Îmi cer scuze faţă de dvs. şi v-aş
ruga respectuos să mă iertaţi de data aceasta
pentru că, nota la purtare este foarte impor-
tantă pentru mine deoarece eu vreau să urmez
studii militare, la care se solicită nota 10 la
purtare. Vă mulţumesc pentru înţelegere!

Am ales acest discurs care este foarte bun,
deoarece elevul manifestă un talent înnăscut
pentru comunicarea asertivă, pentru că trans-
mite mesajul într-un mod echilibrat, îşi ex-
primă corect şi cu uşurinţă punctul de vedere
şi interesele fără a le nega pe ale altora şi este
orientat spre găsirea de soluţii. De asemenea s-a
gândit să mulţumească, ceea ce este absolut ne-
cesar, dar omis de multe ori şi în rândul adul-
ţilor. 

Iată cum, într-o simplă secvenţă de eva-
luare iniţială se pot transmite elevilor multe in-
formaţii despre modul corect de comunicare şi
se pot îmbunătăţi aceste abilităţi. Recunosc că
rezultatele obţinute de mine de la copii mi-au
depăşit aşteptările; imaginea pe care mi-am
format-o despre ei este una favorabilă, iar pre-
misele de la care pornesc în studiul noii disci-
pline sunt cât se poate de optimiste.

Gianina BURUIANĂ,
profesor, Liceul Economic

„Alexandru Ioan Cuza”

O

Investigarea şi îmbunătăţirea
competenţelor de comunicare prin evaluarea iniţială
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7/1929 – n. Costache Teşu, la Brusturi-

Drăgăneşti, Neamţ (d. 5. 04. 1993, Iaşi),
pedolog, profesor universitar, absolvent al
Şcolii Normale „Gheorghe Asachi”, Pia-
tra-Neamţ, şi al Facultăţii de Agronomie,
Iaşi, a urcat toate treptele ierarhiei univer-
sitare, doctor în ştiinţe (1967), decan al Fa-
cultăţii de Agricultură (1976-1981), rector

al Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la
Brad” (1981-1984), membru al Societăţii Naţio-
nale pentru Ştiinţele Solului din România, mem-
bru al A. O. Ş., întemeietor al şcolii de pedologie
ieşene. Autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice (7
manuale de pedologie, „Studiul apelor freatice şi
de suprafaţă din Lunca Jijiei”; „Flora şi vegetaţia
pajiştilor Valea lui David”; „Solurile României”
ş. a.). 

■ 8/1858 – n. Petru Th. Missir, la Roman
(d. 10. 06. 1929, Bucureşti), a absolvit Liceul
Naţional din Iaşi, Facultatea de Drept din Viena.
A fost membru, secretar al Societăţii „România
jună”; continuă studiile la Berlin. Doctor (1879),

membru al „Junimii”
(1890), profesor la univer-
sităţile din Iaşi şi Bucu-
reşti. Redactează Revista
„Era nouă” (1889-1990),
în comitetul de redacţie al
„Revistei române”, mem-
bru onorific al Academiei
Române (1926). A pole-
mizat cu C. Dobrogeanu-

Gherea, combătând ideile socialiste. Scrieri: „Şti-
inţe şi arte. România viitoare”; „Foarte puţine cu-
vinte d-lui Al. A. Macedonski”; „Din literatura
periodică”; „Fenomenul social. Omagiul lui Titu
Maiorescu”, „Coarde sparte”, versuri de T. G.
Djuvara;

■ 10/1937 – n. Gheorghe Blaga, la Borleşti,
Neamţ (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba fran-
ceză şi inspector şcolar, publicist. A pus bazele
Fundaţiei „I. I. Mironescu”, a iniţiat şi condus
peste un deceniu Revista „La Tazlău”, ce a apă-
rut, sub auspiciile acestei Fundaţii, în satul lui I.
I. Mironescu, în 45 de numere, şi în jurul căreia,
inimosul dascăl a adunat numeroşi colaboratori
din judeţ şi din ţară. A colaborat la publicaţii din
Neamţ („Ceahlăul”, „Apostolul”, „Asachi”,
„Monitorul de Neamţ”, „Realitatea”) şi din ţară. 

■ 15/1908 – n. Dragoş Vitencu, la Cernăuţi
(d. Bucureşti,1984), avocat, scriitor, a făcut parte

n
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ităm. Mai cu seamă în ulti-
mele decenii, uitarea a deve-
nit obişnuinţă.

Din când în când, ne
aducem aminte. Din când în
când, Istoria trece pe primul
plan, pentru o zi, trei zile sau,

la anii cu tentă jubiliară, mai multe
luni de freamăt. Nu doar în şcoli,
unde istoria este, ca obiect de stu-
diu, la ea acasă, ci pretutindeni pe
plaiul numit cu ironică nostalgie
„mioritic”.

A uita este un verb de mare
folos pentru cei care cred totdeauna
că istoria începe cu ei. Şi îl folosesc
la maximum, cu nonşalanţă, fiind -
că, din păcate, nimeni nu le dă cu
varga peste degete.

Să trecem la subiect.
Datorită unei vizite a Regelui

Carol I în Moldova, în al nouălea
deceniu al secolului XIX, orăşenii
din Fălticeni şi Piatra-Neamţ şi-au
văzut împlinit un vis, anume de a
avea localuri corespunzătoare, noi,
moderne, pentru şcolile secundare
reprezentative. 

Din ordin regal, pe platoul vo-
ievodal din Piatra-Neamţ, unde
odinioară se înălţau curţile dom-
neşti ale lui Ştefan şi ale lui Rareş,
în scurt timp s-a construit actualul
edificiu din centrul municipiului,
Gimnaziul „Petru Rareş” pe atunci,
păstrându-se şi consolidându-se
subsolurile medievale descoperite
cu acea ocazie.

Constructorii au avut grijă ca
anul inaugurării să nu fie uitat, şi
pentru asta, pe frontoanele a două
ferestre de pe coridorul principal,
la parter, au notat cu cifre romane,
negre, MDCCCXCII (1892).

Inofensivele semne destinate
neuitării au fost acoperite cu var în
două rânduri, mai întâi, prin anii
ʼ50 ai veacului trecut, readuse la lu-
mină în 1969, la centenarul Liceu-

lui, şi văruite din nou, nu ştiu când. 
Acum, înlăturându-se batjo-

cura spoirii cu var, anul
MDCCCXCII, scris cu cifre ex-
trem de rezistente, inclusiv la pro-
stia omenească, a reapărut, spre a
marca un eveniment crucial în isto-
ria Liceului; şi nădăjduiesc să ră-
mână la vedere pentru totdeauna. 

În 1919, când Liceul „Petru
Rareş” împlinea 50 de ani de lumi-
noasă existenţă, pe terasa voievo-
dală, terasă care se întindea cu
măreţie şi nespusă frumuseţe pe un
spaţiu betonat acum de edili con-
vinşi că istoria locului începe cu ei,
s-a plantat un stejar, avându-se în
vedere ceea ce simbolizează steja-
rul, dar şi vârsta matusalemică la
care poate ajunge.

În anul 1969, la
centenar, am repetat
actul simbolic, plan-
tând de data asta un
mesteacăn în apropie-
rea stejarului.

Când au distrus cât de mult au
putut din terasa domnească, au dis-
părut, şi stejarul, care se apropia de
o sută de ani, şi mesteacănul semi-
centenar. Presupun că mintea vreu-
nui edil a gândit lejer: „Lasă băăă,
nu-s decât doi copaci, ce naiba! E
plină pădurea de stejari şi de mes-
teceni.” Alt act de primitivism an-
tiistoric.

La centenar, în 1969, prin ini-
ţiativa multor foşti elevi ai Liceu-
lui, s-a adunat un bogat material cu
valoare de document istoric: uni-
forme, numere matricole, manuale,
caiete, fotografii numeroase etc. Li
s-au adăugat excelente panouri foto
şi vitrine speciale pentru expoziţii,
pline cu obiectele donate de foştii
elevi.

Cei dornici să vadă/revadă
acele panouri cu fotografii şi acele
materiale simbolice nu mai găsesc

nimic. Toate au dispărut, ca şi ze-
cile de panouri de promoţie, extrem
de preţioase, adunate şi păstrate cu
grijă, în bună stare, vreme de şapte
decenii din veacului trecut.

După câte am aflat, chipurile
imposibil de reconstituit ale baca-
laureaţilor, aflate pe acele panouri
de promoţie, fuseseră scoase din
podul Liceului şi arse în careu, pen-
tru „a combate incendiile”. Se ştie
cine a fost „pompierul” care a dat
ordinul, nomina odiosa.

Din nenorocire, nu era primul
foc din istoria Liceului, cu bunuri
irecuperabile. Tot în careu, în anii
50, pe furiş, hoţeşte, într-o noapte,
au ars toate cărţile „epurate” de
partidul comunist din cultura româ-
nească, valori de patrimoniu adu-

nate cu grijă şi
inteligenţă de-a lun-
gul multor ani.

În timpul primu-
lui Război Mondial,

din iniţiativa Reginei Maria, în clă-
direa Liceului „Petru Rareş” a
funcţionat un spital militar, vizitat
de Regină în mai multe rânduri. 

Spre amintirea acelor vremuri
de eroism şi de teribilă suferinţă
omenească, profesorul de desen,
valorosul pictor V. Niculescu, a în-
frumuseţat careul interior al clădirii
cu stema regală de război. Din dis-
poziţia Regelui Carol II, în anul
1939, acelei creaţii i s-au adăugat
şi semnele simbolice „Straja ţării”.

Acoperite cu tencuială solidă,
din ordinul conducerii comuniste a
ţării, toate însemnele regale care nu
au fost distruse atunci au stat mereu
la întuneric, şi multe stau şi azi,
după 30 de ani de la revoluţia din
1989.

Acum se restaurează stema re-
gală şi sper să fie terminată lucrarea
până la sărbătorirea celor 150 de
ani ai Liceului.

Casa Regală, care ţine seama
de istoria ţării, a decis să acorde
Colegiului Naţional „Petru Rareş”
cea mai înaltă decoraţie, în semn de
omagiu.

În toată perioada dictaturii co-
muniste, când era total interzisă afi-
şarea de semne cu caracter religios
în şcoli, pe peretele dinspre apus al
cabinetului directorului, se afla ta-
bloul pictat de V. Niculescu, repre-
zentând turnul bisericii domneşti,
ctitorie a domnitorului Ştefan cel
Mare. La orice observaţie a vreunui
gauleiter comunist, directorul putea
spune că e vorba de istoria oraşului,
nu de biserică.

Ei bine, pictura, salvată în anii
dictaturii, după 1989 s-a evaporat
conform principiului sacru al pri-
vatizării. Unde o fi acum, dacă o
mai fi fiind?

Până în anul 1948, când printr-
un decret s-a început sovietizarea
şcolii româneşti, Liceul avea steag
propriu şi fanfară, cu care elevii se
prezentau în public la sărbătorile
naţionale. Steagul purta culorile de
azi ale clubului sportiv „Ceahlăul”,
galben şi negru. Interzis ca simbol
al Liceului, drapelul s-a păstrat, îm-
prumutat şi apoi intrat în patrimo-
niul echipei de fotbal. Dar Liceul
nu mai are drapel propriu.

Fanfara a continuat să existe
până în anii ʼ50. Fie că instrumen-
tele s-au uzat şi nu au mai putut fi
folosite, fie din alte pricini, rămase
obscure, alămurile s-au făcut de
atunci nevăzute. Şi liceul nu mai
are fanfară.

Să sperăm că viitorul va fi mai
generos cu aducerile aminte, căci
„Istoria este cea dintâi carte a unei
naţii” – scria cu litere de sânge Ni-
colae Bălcescu acum peste un veac
şi jumătate.

Mihai-Emilian MANCAŞ

U

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani

Uităm



Lecţia de istorie

Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie r Lecţia de istorie

in Societatea Academică „Junimea”, con-
tinuatoarea „Arboroasei”. Debut (1926) în
„Junimea literară”. Colaborări: „Făt-Fru-
mos”, „Floarea Soarelui”. Se refugiază la
Piatra-Neamţ (1939), se reîntoarce la Cer-
năuţi (1942), unde va fi membru al Aso-
ciaţiei Scriitorilor din Bucovina şi secretar
de redacţie al Revistei „Bucovina”, secre-

tar al Societăţii pentru
Cultură, până în 1944,
când se stabileşte defini-
tiv la Piatra-Neamţ, cu
soţia sa, Oltea Vitencu (n.
Iliuţ, originară din Vatra
Dornei), profesoară de
geografie la Liceul „Petru
Rareş”. A fost condamnat
şi a executat 5 ani de în-
chisoare (1953-1958),

acuzat că „a ajutat familiile legionarilor”. La Pia-
tra-Neamţ a scris „Viaţa pasionată a lui Ciprian
Porumbescu” (1974). Alte cărţi: „Cernăuţiul
meu”; „Permanenţe româneşti, la Miazănoapte şi
la Răsărit”. 

■ 15/1928 – n. Simona Chintilă-Vasiliu, la
Piatra-Neamţ (d. 05. 05. 2009, Bucureşti). A ab-
solvit Institutul de Artă Plastică „Nicolae Grigo-
rescu, apoi a devenit cadru didactic. Membru U.
A. P. A participat la numeroase expoziţii anuale,
bienale, municipale, republicane din ţară şi la ex-
poziţii româneşti organizate peste hotare (1958-
1997): Moscova, Atena, Sofia, Beijing,
Washington şi Chicago, Milano, Praga, Köln,
Mexic, Alexandria, Leipzig, Paris, Torino, Roma,

Helsinki, Varşovia, Bel-
grad, Tokio, Lagos, Ma-
nila, Rabat, Plovdiv,
Bratislava ş. a. A participat
cu lucrări în expoziţii in-
ternaţionale (1957-1966):
Moscova, bienala de la
Paris, Sao Paulo, la tri-
enala de la Delhi ş. a. Pre-
miul I. U. A. P. pentru artă
decorativă, Premiul II la

Festivalul Tineretului de la Moscova. Premiul
special al Juriului la Bienala de la Sao Paulo,
Premiul „Lascăr Vorel”.

■ 17/2009, d. Georgeta Pralea-Buzilă (n.
24. 06. 1924, la Piatra-Neamţ,).

■ 18/1944 – n. Gheorghe V. Ţigău, la

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 16)
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CALENDAR
– octombrie 2019

2. GRAHAM GREENE, (2 oct. 1904
- 3 apr. 1991) – 115 ani de la naşterea
scriitorului britanic;

05. LOUIS LUMIÈRE (5 oct.
1864 - 6 iunie 1948) – 155 de ani de
la naşterea omului de ştiinţă, inventa-
tor şi producător de filme francez;

07. EDGAR ALLAN POE (19 ian.
1809 - 7 oct. 1849) – 170 de ani de la moar-
tea scriitorului american;

08. DIMITRIE STURZA (10
mart.1833 - 8 oct.1914) – 105 de ani de la
moartea istoricului şi omului politic;

10. CAROL I DE ROMÂNIA (10
apr.1839 – 10 oct.1914) – 105 de ani de la
moartea regelui;

12. ANATOLE FRANCE (16 apr.
1844 - 12 oct. 1924) – 95 de ani de la moar-
tea scriitorului francez, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatură pe 1921;

13. GEORGE MIHAIL ZAMFI-
RESCU (13 oct.1898 - 8 oct.1939) – 80 de
ani de la moartea scriitorului;

15. CONSTANTIN I. PARHON (15
oct.1874 - 9 aug.1969) – 145 de ani de la
naşterea medicului;

15. FRIEDRICH NIETZSCHE (15
oct. 1844 - 25 aug. 1900) – 175 de ani de la
naşterea filozofului şi scriitorului german;

16. OSCAR WILDE (16 oct. 1854 - 30
nov. 1900) – 165 de ani de la naşterea scrii-
torului irlandez;

17. FRÉDÉRIC CHOPIN (1 mart.
1810 - 17 oct. 1849) – 170 de ani de la moar-
tea compozitorului polonez;

19. ALEXANDRU DAVILA (12
feb.1862 - 19 oct.1929) – 90 de ani de la
moartea dramaturgului;

20. VALENTIN SILVESTRU (20 oct.
1924 - 1996) – 95 de ani de la naşterea tea-
trologului, prozatorului şi dramaturgului;

26. DOSOFTEI (26 oct.1624 - 13
dec.1693) – 395 de ani de la naşterea cărtu-
rarului. 
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962. Şcoala medie Nr.1, zisă şi „Petru
Rareş”, din Piatra-Neamţ, regiunea
Bacău, mare, albă şi cu multe scări, mă
apăsa cu o autoritate greu de îndurat. Fu-
sesem aduşi aici, toată clasa legendarei
Elena Ghelase, de la Şcoala 3. Era semn
de recunoaştere pentru ea şi grea treabă

pentru noi, să fim de frunte, unde mai pui că
până acolo mai aveam de urcat şi treptele de la
Teatru. N-am avut încotro. Am început să urc.

O vreme, mi-a fost frică, nu ştiam atunci
de ce anume, dar originea nu prea sănătoasă,
deşi tata primise Ordinul Muncii Clasa a III-a
pentru construirea fabricii Penicilina – Iaşi,
îmi atrăgea privirile de oţel ale directorului.
Dar, privirea aceea de un albastru senin a diri-
gintei mele, Ioana Zămoşteanu şi blândeţea
patriarhală a sfântului Limbii române, Victor
Savin, şi orizonturile fără margini din istorisi-
rile geografice ale fermecătoarei
Oltea Vitencu mi-au marcat de-
finitiv itinerariul. Şi am început
să urc prea multele trepte. Cu
gândul că le-oi dovedi odată şi-
odată.

Am fost o premiantă. Dintotdeauna, cel
mai bine m-am priceput să iau premii. E un
prost obicei, să ştiţi. Dar, iarăşi, n-am avut în-
cotro. Şi am continuat să urc. Nicăieri nu se
învaţă mai bine urcuşul decât la „Rareş”.

1963 şi mai apoi. Mi-am început cariera
de recitatoare, pe care am purtat-o cu succes o
viaţă-ntreagă, cu premiul I la faza regională a
concursului cultural-artistic. Am făcut teatru
cu Emilia Danetti, cor cu George Grigorică şi
prin extensie, balet cu Andrei Lupu şi gimnas-
tică cu Georgeta Donici. Am făcut educaţie fi-
zică cu Vladimir Laşcu la Rondul II şi desen
cu Arpad Kolumban. Şi acum văd înaintea
ochilor mărul acela roşu. Caligrafia exem-
plară, pe care o am şi acum, am primit-o de la
Elena Chelsoi.

Şi am mai urcat, încă mai era de urcat.
Până la Centenar, în ’69, când eram într-a XII-
a, am deprins meşteşugul cuvintelor de la
Geor geta Pralea-Buzilă şi meşteşugul înţele-
sului lor de la Nicolae Buium. Dar am deprins
şi obiceiul, prost se zice, de a mă făli cu cele

ce ştiu şi pot, căci eu am făcut o şcoală în care
era important ce poţi să faci cu ceea ce ştii. Şi
cum urcam eu ca şefă de promoţie, urmând cu
sârg secţia „reală”, Coralia Bunghez mi-a fă -
cut brânci la olimpiada judeţeană de Limba şi li -
teratura română şi mi-a pecetluit soarta. M-am
dus într-un suflet să fac filologie. Pe care am
terminat-o cu o licenţă în domeniul didacticii
şi al metodicii, pe care le aveam sădite în mine
din cei opt ani de şcoală la „Rareş”. Vedeam
mâna Elenei Popa-Burcă pe caietul meu de
teme. Nu mare i-a fost mirarea directorului
nostru la vreme de centenar, Mihai-Emilian
Mancaş, dar şi bucuria ascunsă să vadă că te-
meinicia filologiei a rodit pe tărâmul matema-
ticii, fizicii şi chimiei. Pământ mănos. A fost
1970. Cu mintea riguros organizată şi tobă de
carte, am intrat la facultate fluierând. Şi eu
când fluier, fluier. Când am absolvit „Rareşul”
eram deja profesoară şi inspectoare. Urma

doar să devin.
Am rămas din şcoală cu obiş-

nuinţa urcuşului. Mai toţi cei care
termină „Petru Rareş”, cu şi din

asta vieţuiesc, într-o ardere care nu
poate fi stinsă nicicum. Această şcoală prea
albă şi cu prea multe trepte, m-a învăţat, m-a
iubit şi m-a respectat, m-a certat, m-a pedepsit
şi m-a mângâiat. Tot ceea ce mi s-a întâmplat
a fost să ştiu cum să urc treptele, încotro să pri-
vesc şi ce să văd.

Aici am fost rockeriţă, aici am iubit defi-
nitiv şi aici a absolvit, în 1994, la matematică-
fizică, feciorul meu filosoful.

1995. CIEP – Sèvres, Paris. O lună de for-
mare pentru inspectori şi directori de licee bi-
lingve. Am aflat acolo toate noutăţile
manageriale pe care le ştiam din şcoală. Şi
franţujii se mirau să afle că noi avem un învă-
ţământ strălucit. 

Iertat să-mi fie că le-am spus profesorilor
mei doar pe nume. Da’ eu aşa am învăţat că-i
cheamă, fie-le numele şi renumele pomenit cu
drag, lor şi celor care nu se regăsesc în spaţiul-
timpul strâmt al celor 58 de ani pomeniţi aici.
Acum urc în baston, dar mai urc încă. Înaltă
şcoală este Liceul „Petru Rareş”! 

Alina PAMFIL

1
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ucăr, Argeş, profesor, publicist. A absolvit
Facultatea de Filologie a Universităţii Bu-
cureşti (1967). Cariera didactică la: Borca,
Neamţ (şi director adjunct), inspector şco-
lar în Neamţ. Debut în „Ateneu” (1985);
editorial: „Noţiuni fundamentale de teorie
literară” (2000), urmată de un manual, o
monografie a Li-

ceului din Borca şi de
două cărţi, în care a valo-
rificat folclor din Judeţul
Neamţ: „La pârâul doru-
lui. Literatură populară de
pe Valea Bistriţei şi din
împrejurimi” şi „La fân-
tână, la izvor”. Colabo-
rări: la toate publicaţiile
din Neamţ; „Tribuna în-

văţământului”; „Şcoala modernă” ş. a.
■ 18/1952, n. Dănuţ Dumitru Ursache,

Piatra-Neamţ (d. 27. 03. 2010, Băile Felix, Ora-
dea), profesor, publicist şi prozator. A absolvit
Liceul „Petru Rareş” din localitatea natală

(1971), Facultatea de Filozofie a Universităţii din
Iaşi (1975), doctor (1993). Cariera didactică: în
Piatra-Neamţ (Casa de Copii-Băieţi, Liceul In-
dustrial Nr. 5, azi, Liceul Economic „Alexandru
Ioan Cuza”, Liceul „Petru Rareş”). Distins cu Di-
ploma de onoare – locul I pe ţară – în competiţia
„Eficienţă şi creativitate în învăţământ” (1994).
Membru în colectivul de redacţie al revistei
„Apostolul”. Cărţi: „Introducere în filosofia lui
Lucian Blaga”; romanele: „Paradisul papagali-

lor”, „Pentagrama sau Ironia sorţii”, „Casă în
Cer”, proză.

■ 20/1938 – n. Cornel Nicoară, la Câmpia
Turzii, Cluj, actor, prozator. A absolvit I. A. T. C.
„I. L. Caragiale” din Bu-
cureşti (1965). Actor la T.
T. (8. 07. 1965, până la
pensionare), a deţinut
funcţiile: director adjunct
şi director, consilier-şef al
Inspectoratului pentru
Cultură Neamţ, conferen-
ţiar universitar şi a inter-
pretat peste 100 de roluri.
Amintim câteva specta-
cole: „Femeia Mării”,
„Arden din Kent”, „Răzvan şi Vidra”, „Act ve-
neţian”, „Britannicus”, „Matca”, „Muntele”,
„Mihai Viteazul”, „Muştele”, „O scrisoare pierdută”,
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upă ultima conflagraţie mondială puştanii
orfani şi cei cu părinţi din amărâta ma-
hala Precista (Piatra-Neamţ) s-au reîntors
în bănci. Şcolarii mititei la gimnaziu, loa-
zele mari la liceu. Majoritatea arătau jal-
nic. Erau fiii războiului şi ai foametei din
’45-’46. Mâncau pe cartele şi se îmbră-

cau pe puncte. N-au priceput nici convertirea la
comunism pentru că erau cruzi şi veşnic lihniţi
de foame. Limba lui Ilici au învăţat-o cântând
la ordin, iar sloganul „Stalin şi poporul rus...”
îl urlau la semnul politrucilor bine hrăniţi. Vre-
murile nu erau îngăduitoare deloc.

În anul de graţie ’52, la liceul pietrean ce-l
sărbătorim în această toamnă la Piatra-Neamţ,
funcţionau trei clase a VIII-a. Conform tradiţiei,
în primele clase intrau odraslele mahărilor de
partid şi stat din târg, iar în ultima fiii plebei,
sărăntocii. Tare m-am mirat când în clasa mea,
a VIII-a C, i-am găsit în bănci pe Dan Borş, fiul
celebrului prof. de matematică, Costică, pe Za-
harescu, Ştiucă, Vidraşcu, copii de cadre didac-
tice. În „Obsedantul deceniu” liceul era „scurt”,
croit pe calapod sovietic. Dura doar trei ani.
Aşa de „econom” era încât în programa de
limba română lipseau şi Arghezi şi Blaga şi
Goga, iar Eminescu era prezent doar cu două
poezii în trei ani. Cine cuteza să recite De la
Nistru pân’ la Tisa, nu mai termina liceul. Pie-
treanul spilcuit care umbla pe uliţele târgului cu
pălărie de fetru sau papion era declarat burghez,
duşman de clasă. Erau vremuri de confuzie şi
nesiguranţă. Semănau o ţâră cu cele de astăzi.
Nimeni nu ştie încotro ne îndreptăm.

Primul meu diriginte de liceu a fost strălu-
citul profesor de chimie, Valerian Ciauşu, po-
reclit de noi „Piţu”. Un brunet fain de tot,
vulcanic, hâtru permanent. Nu am destule cu-
vinte de laudă pentru dumnealui, deşi m-a ples-
nit peste scăfârlie din prima zi de şcoală. Toate
orele de chimie le ţineam în laborator, jos la
parter. Cine avea neşansa să fie scos la ecranul
negru, era condamnat înainte de a fi ascultat.
Ca la Tribunal. Sentinţa îţi dădea fiori: „Nimic
nu ştii. Doi îţi pun. Marş la loc.” Şi o ştergeam
ca să nu ne dea cu capul de tablă. Aparent, pro-
ful părea un dur dezlănţuit, în realitate era de
pus la rană. Niciodată n-a lăsat corigenţi. Nică-
ieri în lume profesorul nu este mai important
decât lecţia pe care ţi-o spune. 

A tras oblonul peste viaţă, vizionând la te-
levizor, acasă, pe Str. M. Sadoveanu, meciul de
fotbal România-Turcia. Când soţia a venit cu
cafeaua, „Piţu” stătea în fotoliu cu capul în
piept. Timpul l-a scos şi pe el de pe scena vieţii.
Hai mai bine să vă narez nişte nostimade de
când eram rareşişti. Prea e tristă atmosfera.

Prima nostimadă – cel mai iubit licean din
clasa noastră era Fanu. Locuia într-o livadă de
basm pe str. Alexandru cel Bun, într-o casă mo-
destă. Cum pomenita livadă era situată între Li-
ceul „Petru Rareş” şi mahalaua Precista,
aproape zilnic, după ore îl vizitam pe iubitul
nostru coleg. De obicei jucam o miuţă sau îl
chinuiam pe furiosul berbec Mitiţă ce păştea
paşnic în livadă şi rodea gorgoaze: mere, pere,

gutui. Într-o zi frumoasă de vacanţă un coleg de
al nostru a observat că în partea nordică a livezii
dijmuită de noi, există o livadă şi mai frumoasă.
Cu mere ionatan, parmen auriu, struguri,
coarnă, coacăze şi... Evident, am escaladat gar-
dul şi am ajuns în Rai. Aproape că ne-am mutat
acolo. Într-o zi cu program scurt, după un raid
prin grădina nou descoperită, am ascultat o po-
veste ce ne-a dat de gândit. „Câinele” – un
coleg de clasă poreclit aşa pentru că avea părul
roşu ca mareşalul Antonescu, ne-a băgat în
groază: „Bă halimoşilor, vreţi să vă spun o
veste mai mare decât Columna lui Traian, pe
care ne-a prezentat-o la istorie azi dl. Aurel Ro-
tundu?” „Hai, zi, nu ne fierbe!”, am răspuns
noi. „Ascultaţi: Livada pe care o dijmuim noi
este proprietatea unui tovarăş numit Constantin
Brebeanu, care individ este directorul liceului
«Petru Rareş»”. Mamăăă! Toţi am rămas cu
gorgoaza în gât şi „Câinele”, care a ajuns mai
târziu medic chirurg la spitalul Judeţean Neamţ,
a continuat liniştit şi sfătos: „Dacă suntem
prinşi, suntem exmatriculaţi din toate liceele.
Dacă nu mai venim la şterpelit, poate scăpăm. Ce
facem?”. În unanimitate, ca la politică, am votat
toţi pentru încetarea activităţii infracţionale. Şi

ne-am ţinut de cuvânt numai că, a doua zi, sub-
semnatul a fost chemat la director. Când a venit
pedagogul în clasă după mine era să paralizez.
Pe vremea „bandiţilor de comunişti” liceenii ve-
neau la şcoală în uniformă, ca în filmul „Licee-
nii”, aşa că mi-am revenit şi mi-am verificat
ţinuta. Când directorul m-a văzut la ochi, m-a
luat tare: „Bă! Ţâcă! Liceul ăsta se ţine cu cheltu-
ieli. De ce nu-ţi plăteşti taxa şcolară?”. Dându-mi
seama că n-am fost deconspirat ca hoţ de fructe,
am luat o moacă cât se poate de bleagă şi spe-
riată. „Te duci în clasă, îţi umfli ghiozdanul şi
valea. Vii cu taxa în dinţi sau nu mai vii deloc.
Executarea!” Când să ies din cabinet, şi-a mai
amintit ceva: „Părinţii tăi au nişte pământ la Ci-
ritei şi nu prea vor să se înfrăţească în C.A.P.
Să facă cerere, că e jale!” Am salutat şi am ple-
cat. Respectuos. Şi m-am dat pe brazdă. Am ter-
minat liceul, nu cu coroniţă, nu cu premiu, nici
cu menţiune. Am trecut prin liceu ca gâsca pe
apă, după expresia mamei, Dumnezeu să o odih-
nească. M-am lăsat de năzbâtii şi de furat gor-
goaze de prin livezile oamenilor. Am făcut
facultatea de Istorie şi am ajuns profesor. Nu-i
aşa că istoria e ironică câteodată?

Altă nostimadă – de actualitate, scurtă dar
de efect. O ministresă de la Educaţie a vizitat
mai multe licee din Moldova lui Ştefan cel
Mare, ce-a mai rămas din ea. La un liceu de
prestigiu a întrebat elevii, ce politician simpa-
tizează la ora actuală. Liceeni, sinceri, au răs-
puns la unison: „Pe Victor Ponta!” De ce?, a
insistat doamna ministru. „Pentru că a plagiat
cu abilitate o lucrare de doctorat şi n-a fost prins
asupra faptului!”, au răspuns cei interogaţi. Ce
este plagiatul? Cea mai josnică formă de hoţie.
Cine fură idei, cuvinte, fraze şi se dă altul nu se
poate compara cu „hoţul cinstit” care a şterpelit
gorgoaze din copac de foame. Este? 

Apropo, aţi mai trecut pe la liceul tinereţii
dvs.? Subsemnatul a călcat recent treptele „Ra-
reşului” din Piatra-Neamţ. Mi s-a părut un
reper, un monument al cetăţii. Atmosferă de
studiu, curăţenie de farmacie şi pe un perete o
plasmă care prezintă permanent olimpicii liceu-
lui şi profesorii antrenori. Am devenit nostalgic,
după tinereţe, după minunaţii mei profesori şi
după năzbâtiile inerente copilăriei. Normal,
gânduri de octogenar. 

Dumitru RUSU

D

Ce n‐aş da să mai fiu
încă o dată licean

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani
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Apus de Soare”, „Bădăranii” ş. a., precum
şi câteva filme: „Pintea”, „Buzduganul cu
trei peceţi”, „Fiul munţilor”, „Dumbrava
Minunată”, „Adevărata poveste” (ultimul,
în Germania). S-a implicat în marile ma-
nifestări desfăşurate la Neamţ: Festivalul
de Teatru, „Antologia Scriitorilor Români
Contemporani”, „Sadoveniana”, Stagiu-

nile de Muzică Simfonică, „Vacanţe Muzicale”
ş. a.). Cărţi: „Memoria măştilor”, „Album de su-
flet”.

■ 21/1939 – n. Dumitru Irimia, la Roman
(d. 2009, Iaşi). Absolvent al Şcolii Medii din ora-
şul natal şi al Facultăţii de Filologie, Iaşi, doctor
(1976). A urcat treptele ierarhiei universitare, re-
marcându-se ca lingvist şi filolog. A predat la
universităţi din Italia. Funcţii: director adjunct al
Centrului Român de Cultură şi Cercetări Uma-
niste, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filo-

logice, membru în Consiliul de conducere al So-
cietăţii „Limba noastră cea română”, Republica
Moldova, coordonator al programului „Studii
eminesciene” la Centrul Naţional „Mihai Emi-
nescu”, Ipoteşti, în colective de redacţie: „Ana-

lele” Universităţii ieşene şi „Limba Română”,
Chişinău. Scrieri: „Limbajul poetic eminescian”;
„Curs de lingvistică generală”; „Lingvistica, poe-
tica, stilistica”; „Structura stilistică a limbii ro-
mâne contemporane”; „Introducere în stilistică”;
„Dicţionarul limbajului poetic eminescian”
(coord.), „Gramatica limbii române” ş. a.

■ 23/1950 – n. Nicolae Sava, la Vânători-
Neamţ, scriitor, ziarist. După absolvirea liceului
în Târgu-Neamţ, a lucrat în diverse meserii, până

în februarie 1990, când
începe să lucreze ca re-
dactor, la Ziarul „Ceah-
lăul” din Piatra-Neamţ,
unde publică ştiri, note,
tablete, semnale edito-
riale, recenzii, cronici li-
terare şi interviuri, mai
ales din viaţa culturală. A
debutat cu versuri, în Re-
vista „Tomis” (1969).

Anii ’80 ai secolului XX sunt anii de consacrare
definitivă a scriitorului. Cartea de poeme „Fericit
precum mirele” a fost primită favorabil de critica
literară. Alte volume: „Despre prietenie”; „Privi-
ghetoarea”; „Viaţă publică”; „Proză, domnilor,
proză”; „Insolenţa nopţilor”.

■ 26/1624 – n. Dosoftei (d. 13. 12. 1693).

Rememorări nemţene
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„

ărbătorirea a 150 de ani de
existenţă a Colegiului Naţio-
nal „Petru Rareş” îmi aduce
în memorie primii mei ani de
licean, amintiri care pot fi o
completare la cele scrise de
Mihai Mancaş în articolul

Reformă? Reformă? apărut în nu-
mărul anterior, pe septembrie, al
revistei Apostolul. Faţă de domnul
Mancaş eu am un an de viaţă în
plus, născut în 1932 eu, în 1933 el.
Dacă priviţi aceste date istorice,
veţi constata că eu am văzut lu-
mina soarelui când apunea o pe-
rioadă a bunăstării, după cum
susţin istoricii şi economiştii, iar
dumnealui s-a născut la începutul
perioadei de zbucium economic şi
politic, anul 1933. De ce această
introducere? Pentru a vedea că în
decurs de peste 80 de ani am avut
„fericirea” să trăim o perioadă
plină de evenimente, cu multe as-
pecte negative din viaţa românilor.
Nu insist asupra acestora; orice cu-
noscător în ale istoriei le ştie. Eu
mă opresc, ca şi domnul Mancaş,
la fenomenul învăţământ, un do-
meniu important în fiinţarea, nu
numai a noastră ca subiecţi trăitori
ai acestor timpuri, ci a întregului
neam românesc.

Am intrat la Liceul „Petru
Rareş” în toamna anului 1943, elev
în clasa I, cursul inferior, nu gim-
naziu, îmbrăcat obligatoriu cu uni-
formă albastră, cu număr pe mâna
stângă – 67, şapcă specială cu co-
zoroc şi bandă galbenă. Cei din
cursul superior purtau tresă. Cei
din clasele mici li se adresau cu
apelativul Domnule elev!

Examenul de admitere, limba
română, matematică, scris şi oral,
povestire, recitare, istorie, geogra-
fie, numai oral, în faţa unei comisii
al cărui şef era directorul, Aurel
Rotundu. În aprilie, din cauza răz-

boiului, ne-am copiat actele, co-
piile au rămas la liceu şi cu origi-
nalele am plecat acasă.
Redeschiderea şcolii s-a făcut în
septembrie, la început cu câţiva
elevi, apoi am ajuns să stăm câte
trei sau patru în bancă, iar tezele se
scriau pe burtă în fundul clasei. În
anul următor s-au făcut clase para-
lele: A dimineaţa, B după masa. Au
venit şi profesori noi. S-a introdus

a doua limbă străină, întâi engleza,
dar s-a revenit la germană. În clasa
a III-a s-a introdus latina iar în a
IV-a geologia şi educaţia cetăţe-
nească. La sfârşitul clasei a IV-a
am susţinut examenul de capaci-
tate la limba română, matematică,
scris şi oral, istorie, geografie,
limba franceză, oral, în faţa unei
comisii prezidată tot de Aurel Ro-
tundu. Noi treceam pe rând de la
un profesor la altul, fără a avea
timp de gândire, ei puneau între-
bări şi noi răspundeam. Deşi am
fost admis, nu am mai urmat cursul
superior. Cu patru clase de liceu,
pe atunci îţi găseai un serviciu bu-
nişor, un mic funcţionar. Aşa ceva
visau şi părinţii mei. Dar a fost să
fie altfel.

În anul următor, 1948, a venit
reforma la care face referire dom-
nul Mancaş şi afirmă că singurul
lucru pozitiv a fost generalizarea şi
obligativitatea învăţământului de
şapte clase. Aş adăuga, fără supă-
rare, înfiinţarea şcolilor medii teh-
nice de 4 ani (În Neamţ: Şcoala
Medie Silvică Roznov, Şcoala
Medie Forestieră Piatra-Neamţ,
Şcoala Medie de Hidrotehnică Pia-

tra-Neamţ. Apoi, şco-
lile profesionale, cu
întreţinere gratuită ca-
sele pentru copii cu si-
tuaţii deosebite, de
pildă, orfani). Au fost
desfiinţate taxele şco-
lare. Nu s-au mai admis
pedepsele fizice ca me-
todă de educaţie: bătaia
cu linia la palmă, statul
în genunchi, pălmuirea,
practicate pe larg în şco a -
la românească. (Vor besc

din proprie experienţă, trăită la
„Petru Rareş”. Date Caesari quae
sunt Caesaris)

Câteva cuvinte, sine ira et stu-
dio, şi despre profesorii de la
„Rareş” din acele timpuri: Cecilia,
sau Cornelia, Rotundu la istorie,
ageră, impunătoare; Paşcu, la mate-
matică, liniştit, calm; Marinoiu, la
română, surd, ne bătea cu creionul
în cap; preotul Vasiliu, la religie,
pâinea lui Dumnezeu; domnişoara
Ostahie, la franceză, toată ora striga
silence messieurs; Călin, la anato-
mie, şchiop, bolnav, un bătăuş, pe
Oaidă l-a buşit sângele pe nas;
Gheor ghiu, la gimnastică, ne dădea
o minge şi ne juleam genunchii la
primul rond din parc; Roik, profesor
de germană, director al internatului,

aspru, în fiecare dimineaţă elevii
erau scoşi la gimnastica de învio-
rare, indiferent de timp şi anotimp.
Alţii: Chiriţescu, la educaţie cetă-
ţenească, reverenţios, când intra în
clasă scotea pălăria şi spunea bună
ziua: Ştrulovici, devenit Stratulat,
la matematică, aspru, dar şi corect,
chiar bun. Dacă la sfârşitul trimes-
trului ştiai materia şi pe parcurs
luaseşi note proaste îţi punea note
mari să-ţi iasă medie de trecere;
Domnişoara Braha, franceză, fru-
moasă, elegantă, respectoasă; Du-
mitru Almaş, istorie şi geografie,
vorbitor de excepţie, de scriitor;
Velea, geografie, cu multe dioptrii.
De la el ştiu geografia ţării; Elena
Chetreanu, limba română, am făcut
meditaţii cu ea pentru capacitate, i-a
refuzat mamei plata. Iohannis, pre-
şedintele norocos, şi-a făcut şapte
case din meditaţii.

În timpul fiinţării mele ca elev
la „Petru Rareş”, activitatea poli-
tică în ţară a fost deosebit de in-
tensă. Din informaţii pe surse şi
reale, ale mele, şi profesorii de la
„Rareş” au intrat în joc crezând că
pot face ceva pentru oprirea comu-
nismului la Prut, unii au avut de
suferit, au fost scoşi din învăţă-
mânt. Alţii s-au adaptat repede la
situaţie, şi au lăudat noua minune
politică – pe soldatul sovietic, pe
Ilenuţa ţesătoare, alăturarea ogoa-
relor ţăranilor – şi au scăpat de per-
secuţii sau au fost răsplătiţi cu
funcţii. Sunt şi dovezi: verba vo-
lant, scripta manent.

În perioada postbelică, după
Al II-lea Război Mondial, învăţă-
mântul românesc a cunoscut multe
„reforme”. Numai enumerarea lor
ar cuprinde multe pagini. Las şi al-
tora libertate să cugete asupra lor.
Quod scripsi, scripsi.

Emil BUCUREŞTEANU

S
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storiile, dicţionarele, exegezele literare
conţin tot felul de presupuneri în ce pri-
veşte originea cărturarului, dar în toate se
precizează că acesta, pe numele de mirean
Dimitrie, este fiul Mariei (zisă şi Misira)
şi al lui Leontie Barila, neam de mazili de
prin părţile Sucevei. Cu certitudine, pe la
1649, era ieromo-

nah la Probota, în 1658,
era episcop de Huşi şi,
peste un an, conducea
Episcopia de Roman
(1659). Înainte de a
ajunge mitropolit al Mol-
dovei (1671), va începe să
versifice psaltirea, la care,
după propriile mărturisiri,
a lucrat vreo „cinci ani

foarte cu osârdie”. Se va refugia în Polonia (ia-
nuarie 1674), împreună cu domnitorul Ştefan Pe-
triceicu, iar la începutul anului următor, va fi
reinstalat în scaunul de mitropolit, până la sfâr-
şitul vieţii. 

■ 26/1936 – n. Gheorghe Bunghez, la Po-
iana-Sărată, Bacău. A absolvit Facultatea de Isto-
rie-Filologie-Filozofie a Universităţii ieşene.
Director al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ şi
director al Centrului de Librării al Judeţului
Neamţ. A iniţiat, condus şi colaborat la manifes-
tări cultural-artistice locale, zonale sau naţionale:
Sărbătoarea Eroilor de la Războieni, Sărbătoarea
Muntelui Ceahlău, Festivalul Spectacolelor de
Teatru pentru Tineret şi Copii, Stagiunea simfo-

nică a Filarmonicii „Mol-
dova” din Iaşi, Festivalul
„Vacanţe Muzicale”, sa-
loane de carte, „Sadove-
niana”, Bienala de Artă
Plastică „Lascăr Vorel”,
„Petrodava – 2000”, ci-
cluri de emisiuni la Tele
M Plus Piatra-Neamţ.
Cărţi: „Monumente isto-
rice din Judeţul Neamţ”,

„Judeţul Neamţ – Ghid”, „Petrodava – 2000”;
„Între «Dragonul» şi «Piaţeta» (1981-1986)”,
„DEMNITATEA SUPRAVIEŢUIRII prin CUL-
TURĂ”.

■ 26/1945 – n. Constantin Munteanu, la Fe-
deleşeni, Strunga, Iaşi, scriitor. A absolvit Faculta-
tea de Fizică din Bucureşti. Fizician la C. F. S. S.
şi S. C. Fibrex. director al Bibliotecii Judeţene
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unoscut fiind faptul că pro-
iecţia luminoasă are influ-
enţă mai puternică asupra
psihicului decât o simplă i -
magine surprinsă într-un ta-
blou, în cele ce urmează voi
prezenta succint câteva be-

neficii ale utilizării filmelor cu spe-
cific moral-religios. La orele de
religie, profesorul poate oferi ele-
vilor filme din viaţa şi activitatea
Mântuitorului, proiecţii cu biserici,
mănăstiri, locurile sfinte, tradiţii,
obiceiuri etc. O asemenea suită de
imagini condensează simţitor ex-
punerea unui material informaţio-
nal, lucru pe care profesorul sau
manualul îl fac într-un timp mai în-
delungat. 

Filmul accelerează şi memora-
rea informaţiei prin intuitismul, ex-
presivitatea şi dinamismul
imaginilor. Reprezentările, faptele,
acţiunile, fenomenele se imprimă
mai puternic în memorie. Prin in-
termediul filmului acţionăm asupra
scoarţei cerebrale a elevului prin
două din cele mai dezvoltate or-
gane de simţ: analizatorul vizual şi
cel auditiv. Totodată filmul com-
bate oboseala şi plictiseala. Co-
loana sonoră a filmului şi muzica,
în mod special, introduc momente
de trăiri emotive şi intensifică im-
presiile. Lumina, culoarea, con-
trastele, schimbările bruşte
concentrează atenţia, relevă starea
obiectelor şi fenomenelor, contri-
buie la sublinierea elementelor ca-
racteristice etc. Prin natura lui,
filmul aduce în clasă acel substrat
emotiv care lipseşte adeseori unor
lecţii.

Profesorul poate face apel la
imaginea cinematografică ori de
câte ori vrea să trezească interesul
pentru studierea materiei ce ur-
mează a fi predată. Diferite ima -
gini, secvenţe pot servi ca
introduceri la anumite capitole

(teme), proiecţiile pot îndeplini
funcţia principală de transmitere a
noilor cunoştinţe. Uneori filmul
aduce informaţii suplimentare
celor prezentate de către profesor.

În cazul folosirii filmului, di-
dactica modernă susţine că accen-
tul trebuie să cadă cu precădere pe:
adaptarea corespunzătoare a struc-
turii metodice a lecţiei (astfel încât
să se asigure o încadrare organică
a filmului în momentul oportun) şi
atribuirea unei funcţii specifice
profesorului de direcţionare şi ac-
tivizare a perceperii şi înţelegerii
mesajului (ceea ce face necesară o
pregătire prealabilă a clasei, o di-
recţionare a percepţiei şi înţelegerii
în timpul vizionării, precum şi o
interpretare selectivă a informaţii-
lor în raport cu sarcinile propuse).

În cadrul lecţiilor de comuni-
care a noilor cunoştinţe, filmul
poate fi utilizat în trei momente: la
începutul lecţiei pentru a capta
atenţia asupra noii teme, în etapa

de comunicare a cunoştinţelor
(fapt ce va pune mai bine în evi-
denţă elementele şi fenomenele
studiate permiţând elevilor să-şi
formeze reprezentări corecte) sau
la sfârşitul etapei de comunicare a
cunoştinţelor, filmul devenind sin-
teza celor prezentate de către pro-
fesor. 

Pentru utilizarea filmului/sec-
venţelor video, profesorul nu tre-
buie să neglijeze următoarele
principii: principiul paşilor mă-
runţi, principiul participării active
şi independente a elevului, princi-
piul argumentării răspunsurilor,
principiul ritmului individual de
studiu, principiul progresului gra-
dat şi principiul răspunsurilor co-
recte.

În tabelul de mai jos, vă reco-
mand câteva filme pe care le-am
selectat din mediul on-line, care
pot fi utilizate în cadrul orelor de
religie având un puternic mesaj
moral-religios.

În alegerea momentului pro-
iectării filmului/secvenţelor în
cadrul orei de religie, totul de-
pinde de experienţa profesorului.
Trebuie avut în vedere faptul că,
în proiectarea unor imagini/sec-
venţe de film au loc mai multe
etape, de la pregătirea clasei, sti-
mularea percepţiei şi atenţiei ele-
vilor, până la prelucrarea şi
interpretarea informaţiei filmului
vizionat.

Profesorul de religie trebuie
să treacă de la o educaţie bazată
pe ideea transferului de cunoş-
tinţe la învăţarea bazată pe rezol-
varea de probleme moral-sociale,
etice şi religioase, la formarea de
competenţe nu numai prin meto-
dele cunoscute, ci şi prin metode
şi activităţi care ţin pasul cu teh-
nica şi tehnologia, bine cunos-
cute elevilor.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

C

Rolul filmului în cadrul orelor de Religie 

Nr. crt. Titlul filmului Sursa internet 

1. De 70 de ori câte şapte https://www.youtube.com/watch?v=tZigt_0pNa4

2. Pustnicul bătrân şi ucenicul său https://www.youtube.com/watch?v=Q4027l_BsDE

3. O adevărată minune! https://www.youtube.com/watch?v=i_InfbiQNlU

4. Iartă-mă... Păcatul şi Pocăinţa https://www.youtube.com/watch?v=VpePdAp2CF4

5. În numele meu https://www.youtube.com/watch?v=EFvROzNLUhI

6. Căţeluşul https://www.youtube.com/watch?v=DJpHaQnaI_w

7. Răsplata https://www.youtube.com/watch?v=-tfUi4nk1fE

8. Să nu abandonezi nava https://www.youtube.com/watch?v=PSJ8e41KZfc

9. https://www.ascorcluj.ro/filme-care-merita-vazute/

10. http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/siteuri-ortodoxe/filme-crestine/



• Interviu cu profesoara
Ţuca Toncu

uca Toncu, profesoară de
limba engleză la Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş”
şi Şcoala Gimnazială „Elena
Cuza” din Piatra-Neamţ, a
lansat de curând al treilea
său volum. Intitulat Inter-

mezzo pentru regăsire, acesta este
semnat cu pseudonimul literar Ni-
coleta Nistoreanu. Bineînţeles,
prima mea curiozitate s-a îndreptat
spre aprecierile autoarei despre
această lansare.

■ Recent, aţi lansat a treia
dvs. carte. Cum trăiţi aceste eveni-
mente?

– Emoţii în faţa unui aseme-
nea eveniment există de fiecare
dată, dar ele diferă de cele pe care
le-am trăit în aprilie 2017 la lansa-
rea primei mele cărţi, Realitatea
mea neinventată, în cadrul Simpo-
zionului Internaţional „Tristan
Tzara” şi Cultura Dada, organizat

în oraşul naşterii poetului, Moi-
neşti. Fiind vorba de un nou roman
– Intermezzo pentru regăsire –, alt
loc de lansare, alţi organizatori, şi
manifestaţia a fost total diferită şi
a avut alt impact asupra mea.

■ Un scriitor trebuie să-şi pro-
pună să rămână în memoria tim-
pului?

– Cred că fiecare scriitor – fără
falsă modestie – în subconştientul
său visează la asta. Trăindu-mi ti-
nereţea într-o epocă şi maturitatea,
în alta, cred că am privilegiul ca
sfera de înţelegere a ceea ce a fost
şi este realitatea românească să fie
mai cuprinzătoare.

■ Ce reprezintă cititorul pen-
tru dumneavoastră?

– Fiind eu însămi o cititoare
pasionată şi absolventă de filolo-
gie, cred că cititorul este esenţial.
Atunci când scrii eşti tu însuţi cu
mintea, cu rândurile, cu vorbele
tale. Dacă nu rezonează cu nimeni,
nu oferă profunzimi, crâmpeie de
viaţă reală, munca autorului e ca
un fel de autorisipire. Când termin
o carte, – nu în forma ei definitivă
– apelez pentru o primă lectură la
aceeaşi persoană şi aştept cu sufle-
tul la gură reacţia ei de cititoare
avizată.

■ Ce aţi dori să puneţi în căr-
ţile dvs. de peste 10 ani, ca întâm-
plări trăite, văzute?

– Lucruri reale, trăiri veridice
care prin ceva ne pot schimba op-
tica, percepţiile. Lucrez la o carte
şi acum, mai am două în minte şi
cred că realitatea e cea mai bună
alegere, nu numai ca punct de por-
nire. Întotdeauna aud şi observ mai
tot ce se derulează în jurul meu.

■ Cum credeţi că putem păs-
tra şi pe viitor, într-o lume cu o

viaţă atât de zbuciumată, interesul
şi dragostea oamenilor pentru li-
teratură?

– Făcându-i pe cititori să se re-
găsească prin ceva în paginile ci-
tite, să simtă că ceea ce descoperă
între cele două coperţi e o lume
vie, formată din emoţiile celui care

a prezentat-o şi emoţia lui, a omu-
lui necunoscut, cu spiritul şi sufle-
tul lui.

■ Vă place cotidianul? Vă de-
lectează, vă inspiră, vă absoarbe,
vă preocupă?

– Omul este prin excelenţă o
fiinţă socială. Cotidianul mă
atrage. Orice dialog inedit, chiar şi
o altercaţie ivită din senin în auto-
buzul super aglomerat cu care că-
lătoresc dimineaţa, îmi pot da idei.

■ E bine să tragi cu coada
ochiului la real chiar când ţi se în-
tâmplă să fii cu mintea hăt, de-
parte, în ireal?

– Realul m-a pasionat dintot-
deauna. Chiar şi când citesc îmi
vin în minte diferite lucruri, un fel

de dialog cu scriitorul, o altă va-
riantă a unor lucruri prezentate în
carte. Deocamdată nu mă pasio-
nează lumile inventate sută la sută,
umanul mi se pare fascinant.

■ Ce are deosebit, spectacu-
los, activitatea creatoare, în gene-
ral?

– Activitatea creatoare nu are
nimic spectaculos. E ceva ce vine
din interiorul tău, o muncă pe care
o faci cu trăire, implicare, reveniri
constante asupra textului şi într-un
final îţi spui: „Gata, altfel, n-am să
mai termin niciodată”. Mai nou, zi-
lele în care nu pot să scriu, simt că
au zburat în van pe lângă mine.

■ Păstraţi întotdeauna o
amintire mişcătoare anilor tinere-
ţii? Cum vă revedeţi?

– Lucrurile inedite pe care le
trăim nu ţin neapărat de o anumită
vârstă. Tinereţea este fascinantă
prin densitatea schimbărilor, des-
coperirile ei, trăirile mai intense,
poate, hotărârile pe care trebuie să
le iei şi care te pot afecta în timp
şi, uneori, bulversa. Există şi lu-
cruri care nu se mai repetă în viaţă;
o dată eşti adolescent, o dată eşti
student la zi... Mă revăd cam ace-
laşi om, cu aceleaşi valori, poate
mai puţin îndârjit, mai înţelept,
mai bogat sufleteşte.

■ Ce valori afirmă generaţia
dvs.?

– În primul rând, respectul şi
cultul pentru muncă, ambiţia de a
ne depăşi intelectual generaţia pă-
rinţilor şi a bunicilor. Pentru mine
şi dorinţa de a ţine pasul cu gene-
raţiile tinere, cu ce oferă cotidia-
nul, de a găsi o logică în lucrurile
ce ni se întâmplă.

A consemnat Violeta MOŞU

Arte şi meserii
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eamţ, preşedinte CPUN al Municipiului
Piatra-Neamţ, consilier şef la Inspectoratul
pentru Cultură Neamţ. Debut în „Amfitea-
tru”, 1969; editorial, cu „Zaruri de cretă”
(1976). Membru al U. S. (1976), membru
al U. C. (1993). Cărţi: „Zaruri de cretă”;

„Ziua magnoliilor visco-
lite”; „Cursa rapidă”;
„Vremea brânduşelor”;
„Teona”; „Sfârşitul înseră-
rii”; „Maria, prinţesă de
Place Pigalle”; „Zodia bâl-
ciului”; „A fluierat în tim-
pul Evangheliei”,
„Lacrimile tăcerii” ş. a.
Teatru: „Valea râsului”, la
T. T.; „Nimic despre Sân-
ziene”, Teatrul Dramatic

Braşov. Film: „Sezonul pescăruşilor”. 

■ 28/1880 – n. Aetiu Hogaş, Piatra-Neamţ
(d. 26. 10. 1941, Bucureşti), profesor, publicist,
fiul scriitorului Calistrat Hogaş. Absolvent al Li-
ceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi licenţiat
(1904) al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Uni-

versităţii Bucureşti. Profe-
sor de limba şi literatura
română la licee din Roman,
Bacău şi Galaţi. Autor de
studii lingvistice şi literare.
Colaborări la: „Convorbiri
literare”, „Lauri”, „Orizon-
turi”, „Adevărul literar”.

■ 31/1938 – n. Radu
Dănăilă, la Podeni-Bo-

sanci, Suceava, poet (d.
2019). A absolvit Şcoala
Medie Nr. 1 de Băieţi din
Piatra-Neamţ, a fost secre-
tar al Şcolii din Tazlău şi
bibliotecar la Biblioteca
Comunală din Tazlău.
Membru în colegiul de re-
dacţie al Revistei „La Taz-
lău”. A citit la Cenaclul
„Calistrat Hogaş” din Pia-
tra-Neamţ. Distins cu premii la diferite concursuri
de creaţie literară. Membru al Societăţii Scriitori-
lor din Neamţ. Volume: „Leagănul de vise”; „Um-
brele luminii”; „Valenţe ancestrale”; „Spiritu a-
litate şi divin”; „Stropi de cristal”; „Florile inimii”;
„Poezii cu formă fixă”; „Omul între pământ şi
cer”; „Rondeluri, sonete, glosse”; „Pasărea de
pradă”; „Printre raze diafane”; „Printre stele şi lu-
ceferi” ş. a. 
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Atunci când scrii eşti tu însuţi
cu mintea, cu rândurile, cu vorbele tale
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Ziua Mondială a Profesorilor:
Locurile de muncă sigure şi

sănătoase sunt viitorul educaţiei
e Ziua Mondială a Profesorilor 2019 săr-
bătorim în special profesorii tineri, viito-
rul profesiei didactice. Pentru a proteja
acest viitor, partenerii sociali europeni în
educaţie au lansat noi instrumente inova-
toare online de evaluare a riscurilor inte-
ractive pentru educaţia şi îngrijirea

timpurie a copiilor şi învăţământul secundar.
ETUCE şi EFEE sunt de acord că tot per-

sonalul din educaţie ar trebui să aibă locuri de
muncă care să le protejeze bunăstarea mentală
şi fizică.

În fiecare 5 octombrie, profesorii din în-
treaga lume sunt sărbătoriţi pentru munca grea
pe care o fac, ajutând elevii şi studenţii să îşi
atingă potenţialul maxim ca cetăţeni angajaţi şi
profesionişti calificaţi. Predarea este mai mult
decât un loc de muncă, iar profesorii trebuie să
arate un angajament intelectual, emoţional şi
fizic constant. Într-un rol atât de provocator, cu
o importanţă atât de semnificativă pentru socie-
tate, ar trebui să se presupună că profesorii au
cel mai bun mediu de lucru posibil şi cele mai
motivante condiţii de muncă, pentru a atrage ti-
nerii către această profesie. Cu toate acestea,
meseria de profesor se confruntă în prezent cu
mari provocări precum atractivitate scăzută, re-
crutare şi probleme de păstrare a angajaţilor în
sistem. Pentru a preveni lipsa de profesori, ceea
ce ar avea un impact negativ asupra calităţii ge-
nerale a educaţiei, recrutarea şi reţinerea cadre-
lor didactice este, prin urmare, esenţială. Din
acest motiv ediţia din 2019 a Zilei Mondiale a
Profesorilor este centrată pe tinerii profesori
care reprezintă un colectiv profesional impor-
tant. Profesorii tineri, alături de toţi ceilalţi lu-
crători din sectorul educaţiei, au nevoie de
medii de muncă sănătoase şi sigure, încă de la
începutul carierei. O strategie pentru prevenirea
şi combaterea riscurilor profesionale la locul de
muncă este o piatră de temelie a unităţilor de
învăţământ care funcţionează bine. În centrul
unei astfel de strategii trebuie să se afle proce-

durile sistematice de evaluare a riscurilor, co-
respunzătoare legislaţiei europene şi naţionale.
Aceste evaluări de risc sunt responsabilitatea
angajatorului – aşa cum este cerut de lege la ar-
ticolul 9.1. din „Directiva-cadru SSM” a UE –
şi implementată în cooperare constantă cu per-
sonalul şi reprezentanţii sindicali.

Partenerii sociali europeni în educaţie,
ETUCE şi EFEE se angajează pe deplin să spri-
jine organizaţiile membre naţionale în crearea
unor structuri eficiente de prevenire a sănătăţii
şi securităţii în muncă. Am întreprins proiecte
comune pe tema riscurilor profesionale încă de
la începutul dialogului social în educaţie la
nivel european. Astăzi, de Ziua Mondială a
Profesorilor, lansăm noi instrumente de eva-
luare interactivă a riscurilor online (OiRA) pen-
tru învăţământul preşcolar şi secundar inferior
şi superior. Cele două instrumente sunt uşor de
utilizat şi sunt disponibile online gratuit. Aces-
tea au fost dezvoltate în contextul proiectului
comun OiRA, în cooperare cu Agenţia Euro-
peană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă
(EU OSHA).

În ajunul lansării primelor instrumente
OiRA pentru sectorul educaţiei, Susan Flocken,
director european ETUCE, a comentat: „În fie-
care an, la 5 octombrie, ETUCE sărbătoreşte
profesorii şi personalul din educaţie ca forţe de-
votate pentru bunăstarea elevilor şi comunită-
ţilor în care îşi desfăşoară activitatea. În acest
an, aducem un omagiu special tinerilor profe-
sori, sunt încântată să vă prezint aceste noi in-
strumente OiRA. Aceste instrumente sunt o
modalitate inovatoare de a sprijini organizaţiile
noastre membre şi tot personalul educaţional în
activitatea lor de zi cu zi. Sănătatea şi siguranţa
nu sunt doar documente, iar faptul ca încă înre-
gistrăm accidente de muncă fatale nu înseamnă
că profesorii beneficiază de un loc de muncă
modern, fără riscuri. Este vorba despre starea
de bine la locul de muncă, o problemă pentru
rezolvarea căreia profesorii au nevoie într-ade-

văr de sprijin. Trebuie să le protejăm bunăstarea
mentală şi fizică pentru a putea face ceea ce fac
cel mai bine: să îi înveţe pe copii.”

Secretarul general al EFEE, Daniel Wis-
niewski, a adăugat în continuare: „În calitate de
parteneri sociali europeni în educaţie, sperăm
ca, odată cu dezvoltarea instrumentelor de eva-
luare interactivă a riscurilor online, să oferim
organizaţiilor noastre membre un exemplu con-
cret de munca în comun pentru ca mediile de
lucru să fie mai sigure pentru toţi profesorii şi
pentru celelalte persoane care lucrează în cadrul
şcolii. Aceste instrumente sunt doar începutul
eforturilor noastre de a construi mecanisme ac-
cesibile de evaluare a riscurilor pentru toate in-
stituţiile de învăţământ. Aşteptăm cu nerăbdare
proiectele viitoare în acest domeniu, pentru a
face şcolile noastre mai sănătoase şi mai si-
gure.”

Instrumentele ajută serviciile de securitate
şi sănătate în muncă în cadrul şcolilor (CSSM)
pentru a evalua pericolele profesionale pentru
personalul din învăţământ în legătură cu mediul
de lucru, apoi dezvoltă un plan de acţiune pen-
tru prevenirea şi combaterea acestora.

Instrumentele OiRA se referă la legislaţia
UE în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
iar organizaţiile membre ETUCE şi EFEE sunt
invitate, cu căldură, să le considere un exemplu
de bună practică care trebuie completat de in-
strumente similare care se referă la legislaţia
naţională. De astăzi sunt disponibile două in-
strumente OiRA:

• The OiRA tool for the early childhood
and care education sector;

• The OiRA tool for the secondary educa-
tion sector.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să
accesaţi website-urile noastre: ETUCE csee-
etuce.org şi educationemployers.eu (Comuni-
cat de presă comun)

D

Generaţia neet – o prioritate pentru societatea românească
prioritate pentru societatea românească ar trebui să fie Generaţia

NEET (Not in Education, Employment or Training), sintagmă care
desemnează o categorie socială mai puţin vizibilă, alcătuită din ti-
nerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, care nu sunt angajaţi
şi nu participă la niciun program de educare sau formare. Statisti-
cile arată că, în prezent, aproximativ 50.000 de tineri din România
se află în această situaţie.

Fie că au abandonat şcoala, fie că au absolvit-o magna cum laude,
tinerii NEET nu lucrează, iar unii dintre ei nici nu îşi propun asta. 

Între cauzele care au dus la apariţia acestei categorii sociale se nu-
mără: abandonul şcolar (care are, la rândul său, diferite cauze – impe-
dimentele frecventării cursului seral, preţul transportului, sărăcia, lipsa
înţelegerii din partea familiei etc.), piaţa neagră, ca punct de atracţie în
realizarea, cu uşurinţă, a unor venituri; necesitatea îngrijirii permanente
a unor membri ai familiei; existenţa unor traume psihice majore – de-
cese, agresiuni etc.; sistemul educaţional românesc, axat pe pregătirea
teoretică, ignorând abilităţile pentru activităţile practice.

O categorie predispusă la integrarea în NEET este aceea a tinerilor
vulnerabili, pentru că au diferite dizabilităţi sau boli grave, a celor pro-
veniţi din instituţiile de ocrotire şi protecţie socială.

Pe de altă parte, specialiştii atrag atenţia că, dacă o persoană rămâne
într-o stare derizorie o perioadă lungă de timp, ea are tare psihologice şi
mintale care se refac greu. Alte state folosesc pentru tinerii NEET aşa-
zisele „întreprinderi de inserţie socială”, pentru recuperarea psihologică
a acestor tineri.

În ciuda tuturor acestor impedimente, tinerii NEET pot fi reintegraţi
în sistemul educaţional, prin implicarea consilierilor şcolari, a părinţilor
sau rudelor acestora, dar şi a altor membri ai comunităţii.

În acest sens, pot fi organizate întâlniri cu aceşti tineri, în cadrul că-
rora consilierul şcolar le poate prezenta riscurile abandonului şcolar,
avantajele frecventării şi absolvirii cursurilor şcolare, antrenându-i în di-
ferite activităţi care să le pună în valoare calităţile, să-i motiveze şi să le
dea un scop în viaţă. Aceasta cu atât mai mult, cu cât, aşa cum arată so-
ciologul Dani Sandu, tinerii NEET din România sunt tocmai cei care nu

O

Comitetul
European Sindical
pentru Educaţie –

ETUCE

Federaţia
Europeană a

Angajatorilor din
Educaţie – EFEE

5 octombrie 2019



Şcoala nemţeană

Pag. 21APOSTOLULoctombrie 2019

iblioteca Mihai Eminescu, Bicaz a aparţinut
pentru noaptea de vineri, 27 spre sâmbătă,
28 septembrie, 2019 tinerilor de vârstă şco-
lară şi maturilor cu inima tânără din urbea
de sub baraj. La chemarea Nocturnei Bi-
bliotecilor, acţiune naţională la care a ade-
rat cu şapte ani în urmă şi Biblioteca
Publică bicăjeană, atât dascălii, cât şi elevii

Liceului Carol I şi ai şcolilor gimnaziale din
Bicaz, Taşca şi Bicazu Ardelean au răspuns pozi-
tiv, pregătind pentru întâlnirea cu noaptea albă a
lecturii un program special. Conform desfăşură-
torului acţiunii, ce s-a întins pe parcursul a şase
ceasuri, fără întrerupere, respectiv între 17.00 şi
23.00, Nocturna Bibliotecii Bicaz a presupus un
concurs de desene pentru copii intitulat „Culorile
toamnei prin ochi de copil”, la masa creaţiei aşe-
zându-se copiii de la 5 la 12 ani, coordonaţi în ale
culorii şi desenului de către profesori, bibliotecari
şi Daniela Ioana Popa, profesoara de la Şcoala
Iulia Hălăucescu Tarcău, ce a avut calitatea de co-
ordonator. Activitatea de educaţie plastică s-a fi-
nalizat, conform tradiţiei, printr-o expoziţie de
lucrări, acordarea de diplome si a unor energi-
zante specifice vârstei. Sub titulatura „Acorduri
lirice”, elevii de la Şcoala Gimnazială Regina
Maria, pregătiţi de profesoara Geta Vasilache au
prezentat un frumos program muzical prin Ioana
Butnaru. Aceeaşi unitate şcolară a prezentat şi o
dramatizare a poveştii „Cinci pâini”, de Ion
Creangă, actorii de-o noapte smulgând ropote de
râs şi aplauze de la spectatorii tineri. Liceenii
şi-au făcut simţită prezenţa printr-un proiect
tematic, ce a presupus un dialog între elevi
şi dascăli incluzând mai multe domenii de
studiu, pregătit de profesorii Roxana Dumi-
traşcu, Mihaela Apetroei, Gianina Hreniuc,
Mihai Apopei şi Xenia Sârbu, publicul asis-
tând la o demonstraţie privind relaţia dintre
cele două părţi ale demersului educaţional,
una pe tema Educaţia pentru sănătate şi
prim ajutor şi o alta pe tema Pomelnicul Mă-
năstirii Bistriţa, o altfel de istorie, adevărate
repere în cultura şi ştiinţa nemţeană, proiecte
premiate la nivel judeţean şi naţional. Clu-
burile de lectură ale Liceului Carol I şi Şcolii

Regina Maria Bicaz au antrenat elevii talentaţi în
mai multe momente literare „Din lirica univer-
sală”, presupunând recitări din poezia română şi
străină, program coordonat de către profesorii
Marilena Humă, Violeta Panţâr, Mihaela Apetroei
şi Geanina Hreniuc. Liceenii cu drag de implicare
în viaţa comunităţii au prezentat, în Power Point,
comunicarea pe tema Politica de negociere în
afaceri, prezentare făcută de către eleva Aelia Ar-
sene, iar câţiva adolescenţi au ţinut să abordeze
câteva din creaţiile literare în mai multe limbi
străine dând farmec liricii abordate. Marea sur-
priză a acţiunii culturale din acest an a fost pre-
zenţa la spectacolul Nocturnei a solistelor
Anastasia Banuh din Basarabia, Teodora Caia şi
Mihaela Paleu de la Şcoala Taşca şi a Grupului
Folk Eu Cred, deosebit de titrat şi premiat, com-
pus din profesoarele Cristina Marin, Elena Ropo-
toaia şi poliţistul-poet Marius Coşerariu, care au
încheiat Nocturna, târziu în noapte, în aplauzele
publicului care a rezistat până la finalul activităţii,
fel de abordare artistică ce ne-a dus cu gândul la
fostul Cenaclu Flacăra. Trecerea de la un moment
la altul al programului s-a făcut prin dialogul des-
chis dintre gazde şi oaspeţi, un fel de prezentare
interactivă. Una peste alta, îmbinând activităţile
privind spiritualitatea zonei cu muzica, teatrul,
desenul, eseul literar şi poezia, au făcut ca acţiu-
nea din cadrul Nocturnei 2019 la Biblioteca
Mihai Eminescu să se bucure de aprecieri în rân-
dul bicăjenilor. (Ion ASAVEI)

CALENDAR
– noiembrie 2019

2. ANTON PANN (1796 – 2 nov.
1854) – 165 de ani de la moartea poe-
tului;

02. IULIA HAŞDEU (2 nov.
1869 – 17 sept. 1888) – 150 de ani de
la naşterea poetei;

03. HENRI MATISSE (31 dec.
1869 – 3 nov. 1954) – 65 de ani de la

moartea pictorului şi sculptorului francez;
07. VITTORIO de SICA (7 iulie 1901

– 13 nov. 1974) – 45 de ani de la moartea re-
gizorului de film italian;

10. FRIEDRICH von SCHILLER (10
nov. 1759 – 9 mai 1805) – 260 de ani de la
naşterea scriitorului german;

12. GHEORGHE ASACHI (1 mart.
1788 – 12 nov. 1869) – 150 de ani de la
moartea cărturarului;

13. DIMITRIE ANGHEL (16 iul.
1872 – 13 nov. 1914) – 105 de ani de la
moartea scriitorului;

19. ALECU VĂCĂRESCU (1769 – 19
nov. 1799) – 220 ani de la moartea poetului;

19. ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5
sept. 1858 – 19 nov. 1919) – 100 de ani de
la moartea poetului şi prozatorului;

24. TOULOUSE-LAUTREC (24 nov.
1864 – 9 sept. 1901) – 155 de ani de la naş-
terea pictorului francez;

25. MATEI MILLO (25 nov. 1814 – 9
sept. 1896) – 205 de ani de la naşterea acto-
rului şi dramaturgului;

27. NICOLAE MANOLESCU (27
nov. 1939) – 80 de ani de la naşterea criticu-
lui şi istoricului literar;

27. NINA CASSIAN (27 nov. 1924) –
95 de ani de la naşterea poetei;

27. VASILE VOICULESCU (27 nov.
1884 – 26 apr. 1963) – 135 de ani de la naş-
terea scriitorului;

28. ARSENIE BOCA (29 sept. 1910 –
28 nov. 1989) – 30 de ani de la moartea teo-
logului;

28. JEAN BART (28 nov. 1874 – 12
mai 1933) – 145 de ani de la naşterea proza-
torului.
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Nocturna Bibliotecilor 2019,
sub deviza Car(t)e Diem…

Generaţia neet – o prioritate pentru societatea românească
u încredere în instituţiile statului şi în societate în general, probabil
nu au nici foarte mulţi prieteni. Nu interacţionează cu instituţiile
publice – poate doar ca să ceară ajutoare sociale, dar şi asta se
întâmplă rar. Nu vor să iasă din bula în care se introduc singuri,
de aceea e foarte greu să ajungi la ei (https://www.dor.ro/edudor-
tinerii-care-nu-se-vad-dor-25)

În susţinerea tinerilor NEET se poate interveni şi la nivel spi-
ritual, aceştia putând fi cooptaţi în diverse activităţi desfăşurate la nivelul
parohiilor, preotul având rolul de mediator între tineri şi comunitate. 

Este util ca aceste întâlniri să vizeze şi membrii familiei, care trebuie
să conştientizeze faptul că protejându-şi excesiv copiii, nu îi şi ajută. De
asemenea, societatea civilă, în ansamblu, trebuie să realizeze că existenţa
acestei categorii sociale reprezintă o problemă pentru noi toţi, deoarece
studiile arată că lipsa de ocupaţie poate duce la activităţi ilegale, la con-
sum de alcool şi droguri, ceea ce creşte probabilitatea ca aceşti tineri să
rămână fără slujbă. 

În concluzie, în calitate de dascăli, dar şi de părinţi, avem datoria de

a identifica dificultăţile pe care le întâmpină tinerii în procesul de inte-
grare socială, ajutându-i, totodată, să devină cetăţeni activi, deoarece ti-
nerii reprezintă viitorul unei naţiuni. 

Prof. Constantin DUNĂRE,
C. T. Forestier Piatra-Neamţ

Bibliografie:

1. https://www.dor.ro/edudor-tinerii-care-nu-se-vad-dor-25/
2. http://www.tribunainvatamantului.ro/tinerii-neet/
3. https://www.manager.ro/articole/analize-85/tinerii-neet_genera-
tia-pierduta-a-romaniei-92071.html
4. https://stirileprotv.ro/stiri/social/e-naspa-in-romania-ce-sa-fac-pe-
amarati-de-bani-ce-inseamna-generatia-neet-si-cat-de-ingrijorator-
este-fenomenul.html

a

■ elevii şcolilor gimnaziale din Bicaz, Taşca şi Bicazu Ardelean au pregătit un
program special pentru întâlnirea cu noaptea albă a lecturii ■ cluburile de lectură
ale Liceului Carol I şi Şcolii Regina Maria au antrenat adolescenţii talentaţi în mai
multe momente literare
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Teoriile psihanalitice 
otrivit teoriei lui Sigmund Freud (1856 -
1939), dezvoltarea umană parcurge o
serie de stadii, dintre care primul este sta-
diul oral, care durează aproximativ un an
după naştere. În timpul acestei perioade,
Freud consideră că bebeluşul este centrat
asupra experienţelor orale, una dintre

primele sale surse de plăcere. În majoritatea cir-
cumstanţelor, principalul furnizor al acestor
plăceri este mama, pentru a-i satisface nevoile
copilului de a fi alăptat, de a se alimenta, de a
avea un anume confort. Astfel mama devine

primul obiect fundamental al dragostei în viaţa
copilului. Din acest motiv, Freud priveşte pozi-
ţia mamei ca fiind unică, fără asemănare, con-
stant stabilită pentru întreaga viaţă, precum şi
cel mai puternic obiect al dragostei, prototipul
tuturor relaţiilor de dragoste viitoare.

În stadiile descrise de Erikson (1902 -
1994), în primul an copilul este implicat în sta-
bilirea încrederii şi din nou mamei îi este atri-
buit un rol de cheie în această realizare,

deoarece ea se poate îngriji de nevoile copilului
oferind o sursă de hrană şi confort demnă de în-
credere. În ambele teorii psihanalitice majore
rolul hrănirii este foarte important în reaplicarea
ataşamentului. În ambele cazuri, relaţia timpu-
rie cu mama este văzută ca bază pentru progre-
sul ulterior al copilului. 

Teoriile învăţării
Teoreticienii învăţării consideră că hrănirea

este principalul determinant al ataşamentului.
De fapt teoreticienii învăţării recunosc o datorie
conceptuală tradiţiei psihanalitice în această

privinţă, dar au un context teoretic di-
ferit şi se consideră a fi mai riguroşi în
conţinuturile empirice. Ei susţin că
multe dintre relaţiile părinte-copil de-
pind mai sigur de experienţele fiecă-
ruia cu alţii decât de forţele instinc-
 tu lui.

O teorie revizuită a învăţării asu-
pra ataşamentului a fost dezvoltată de
L. Hay. Descrierea a fost inspirată din
teoria socială a învăţării şi, în plus, îm-
bină esenţa descoperirilor privitoare la
predispoziţiile biologice ale copiilor de
a urma stimulii sociali. Oricum ea
adaugă sugestia că formarea relaţiilor

dintre mamă şi copil implică activităţi sociale
conştiente, intenţionate din partea adultului.
Ataşamentul din acest punct de vedere, nu
apare pur şi simplu de la sine, natural, ci apare
atunci când părinţii, în mod deliberat, îşi învaţă
copiii să îi iubească şi să înţeleagă relaţiile in-
terumane. O parte importantă a procesului de
dezvoltare a ataşamentului constă în a învăţa
unul despre celălalt.

Teoria învăţării a influenţat acest domeniu

prin faptul că s-a centrat asupra efectelor pe
care le au interacţiunile părinţi-copii.

Teoria etologică
Dacă etologia studiază comportamentul

animalelor în mediul lor natural sau în condiţii
foarte apropiate de acesta, domeniul acesteia s-a
extins şi la moravurile umane. Psihologia mo-
dernă nu mai ia în considerare omul izolat ca
obiect de studiu, ci îl plasează în mediul său şi
ţine seama de toate faptele psihologice din un-
ghiul psihosocial.

Deşi mare parte din studiile psihologilor au
în vedere subiecţii non-umani, au fost observate
implicaţii evidente pentru studiul oamenilor,
care sunt de asemenea produse ale adaptării
evoluţioniste. Ca şi celelalte specii, oamenii au
nevoie să se asigure că comportamentul lor este
organizat, pentru a contribui la supravieţuire şi
reproducere.

La o astfel de concluzie a ajuns şi J. Bowl -
by, la origine psihanalist, care a iniţiat un mare
studiu pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
asupra efectelor separării mamei de copil în co-
pilăria timpurie. El a fost convins că pentru dez-
voltarea sănătoasă a copilului este important să
existe o relaţie caldă, intimă şi continuă a aces-
tuia cu mama sa, în care amândoi să găsească
satisfacţie şi plăcere.

Observaţiile clinice au indicat că absenţa
sau distrugerea relaţiei de ataşament produce o
suferinţă severă copilului şi uneori conduce la
probleme emoţionale şi comportamentale de
durată. 

Prof. înv. primar Mihaela Alina ATOMEI,
Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”,

Ghindăoani

olegiul Naţional „Roman-Vodă”, Colegiul Tehnic „Petru Poni”,
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” şi Liceul Teologic „Episcop Mel-
chisedec” au organizat, în perioada 26-28 septembrie, proiectul
educaţional „Plurilingvism într-o Europă unită”.

Proiectul, dedicat elevilor claselor VII – XII din cadrul celor
patru licee romaşcane şi profesorilor de limbi străine, a fost coor-
donat de profesorii Dana Păiuş, Ada Tanovici, Beatrice Neagu,

Carmen Lozonschi şi Elena Drăghiceanu, şi a avut drept scop conştien-
tizarea importanţei învăţării limbilor străine.

Obiectivele proiectului se referă la descoperirea semnificaţiei zilei
de 26 septembrie – Ziua Europeană a Limbilor, stimularea creativităţii
şi a spiritului critic, creşterea interesului elevilor pentru studierea limbilor
străine, încurajarea plurilingvismului şi a multiculturalităţii, identificarea
avantajelor cunoaşterii limbilor străine, familiarizarea cu metode efi-
ciente de învăţare a limbilor străine, precum şi identificarea unor mate-
riale auxiliare utile în studierea limbilor străine.

În cadrul proiectului, elevii au desfăşurat jocuri educative pe echipe,
au realizat steguleţe ale ţărilor din Europa şi le-au fixat pe steagul Uniunii
Europene, s-au întrecut în cadrul unui concurs de traduceri din limbile
engleză şi franceză. 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversi-
tatea lingvistică, plurilingvismul, învăţarea limbilor străine pe durata
vieţii. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenţia pu-
blicului asupra importanţei învăţării limbilor străine şi să îl sensibilizeze
cu privire la existenţa şi valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, în-
curajând învăţarea lor. Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a

fost declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite. Cu-
noaşterea limbilor străine este un atu pentru toţi cetăţenii europeni ai
secolului al XXI-lea. Elevii trebuie să conştientizeze care sunt avantajele
ce derivă din cunoaşterea mai multor limbi străine şi să identifice meto-
dele cele mai eficiente şi materialele auxiliare cele mai utile în acest de-
mers de învăţare. Scopul principal al activităţii este acela de a pune
accent pe experienţa personală a elevilor în legătură cu studiul limbii
engleze, respectiv al limbilor germană şi franceză, a precizat profesor
Dana Păiuş. (Text prelucrat. Sursa: Ziarul de Roman)

Red.

Proiectul educaţional „Plurilingvism într-o Europă unită”
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tudent strălucit al maestrului
Moni Ghelerter, actorul Ale-
xandru LAZĂR (24.04.
1936, Ştefăneşti - Ilfov –
15.10.2019, Bucureşti) a
venit la Piatra-Neamţ în
1961. Era anul în care teatrul

nemţean se desprindea de sub tu-
tela celui din Bacău, devenind Tea-
tru de Stat, cu autoritate juridică
proprie, pentru ca, din 1967, să de-
vină Teatrul Tineretului. Un nume
transformat destul de repede în re-
nume, prin calitatea dramaturgiei
abordate şi a spectacolelor reali-
zate, prin valoarea şi prospeţimea
colectivului artistic, prin numărul
premiilor obţinute în ţară şi prin
prestigioasă recunoaştere interna-
ţională (Nürnberg, Veneţia, San
Marino), prin viteza cu care crea şi
impunea vedete: Andrei şi Ileana
Stana Ionescu, Carmen Galin, Mi-
tică Popescu, Leopoldina Bălă-
nuţă, Constantin Cojocaru ş. a.

La toate acestea, Alexandru
Lazăr a contribuit semnificativ,
asumându-şi un parcurs propriu în

cadrul colectivului artistic. 
Dincolo de faptul că până în

anul 1976 (când s-a transferat la
Bucureşti), a jucat peste 50 de ro-
luri pe scena pietreană, a fost omul
care, alături de directorul Ion

Coman şi secretarul literar Eduard
Covali, s-a implicat în menţinerea
valorii şi prospeţimii echipei, în
politica de colaborări a instituţiei.
Faptul că la Piatra-Neamţ au mon-
tat în acea perioadă nume ca Ion
Cojar, Lucian Giurchescu, Dinu
Cernescu, Cornel Todea, Aureliu

Manea, Radu Penciulescu, Zoe
Anghel Stanca, Andrei Şerban, Că-
tălina Buzoianu, Silviu Purcărete ş.
a. i se datorează în mare măsură. 

Dincolo de prezenţa sa tonică
în echipă, dincolo de cunoştinţele

enciclopedice din
domeniul teatrului şi
al artelor adiacente,
Sandu Lazăr – Săn-
dălulă, cum îi spu-
neau prietenii – a
asigurat tot timpul
legătura cu Institutul
de Teatru, atât îna -
inte, cât şi după
transferul lui aici, în-
cununând o fru-
moasă carieră
uni ver sitară cu titlul

de prof. univ. dr. al I.A.T.C.
A publicat la Piatra-Neamţ, în

nume propriu cartea de memorii
„Ion Coman sau mitul Teatrului Ti-
neretului” (Editura Nona, 2003) şi,
alături de Eduard Covali, Constan-
tin Cojocaru şi Eugen Apostol, vo-
lumul „Teatrul Tineretului 50. O

istorie anecdotică a unui teatru se-
rios” (Editura Cetatea Doamnei,
2008). Ultima carte, mai mult sen-
timentală decât anecdotică, a cărei
apariţie am îngrijit-o cu drag, în-
cearcă să recreeze atmosfera „mi-
racolului teatral” de la Piatra-
Neamţ, un lucru minunat la a cărui
înfăptuire, robul lui Dumnezeu
Alexandru Lazăr a pus inima şi
umărul din plin. Requiescat in
pace! (M. Z.)
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Zig-Zag

NOTE DE TRECERE

Tinerii de azi
ei care spun că tinerii de acum nu ar avea va-
lori şi câte şi mai câte nu îşi dau seama, se
pare, că se află într-o situaţie de două ori con-
tradictorie. 

O dată pentru că dacă acest lucru ar fi
adevărat ei ar fi primii care ar trebui să se în-
vinovăţească şi să-şi facă probleme, pentru că
ar fi ca şi cum şi-ar acuza copiii că sunt prost-

crescuţi. Suntem responsabili, ca oameni un pic mai
trecuţi prin viaţă şi mai ales ca dascăli, de tot ce se
întâmplă cu ei, bun sau rău. 

A doua oară pentru că dacă nu ar fi adevărat ar
însemna că ei, cei care spun asta, nu au se pare ca-
pacitatea de a înţelege lumea din jur. 

Tinerii de azi sunt de fapt la fel ca toţi tinerii de
totdeauna, doar că au, poate, nevoie de mai multă în-
credere şi protecţie din partea noastră, pentru că vre-
murile sunt cum sunt. 

Visurile şi planurile pe care şi le fac pentru viaţă
au în ele aceeaşi scânteie de romantism care mereu
i-a pus în mişcare pe oameni, în toate epocile.

Deşi societatea nu le oferă un climat prea bun
şi nici perspectivele nu sunt foarte senine pe melea-
gurile noastre, ei iau încă o dată de la capăt povestea
efortului dintotdeauna al oamenilor de a-şi croi un
drum în viaţă cu o energie care ar trebui să stârnească
doar admiraţie. 

Dacă înţeleg bine, ei nici nu vor prea mult de la
noi. 

Pur şi simplu vor să vadă că ne pasă de ei, dar
nu la modul declarativ, cum atâţia diriguitori ai în-
văţământului se tot agită la fiecare început de an şco-
lar cu fraze sunătoare, pompoase şi lemnoase, ci pe
bune. 

Vor să vadă că ne interesează, la şcoală, ceea ce
ştiu şi au acumulat, mult-puţin, nu ceea ce nu ştiu
(dacă se poate glumi aşa) şi că nu urmărim să-i prin-
dem pe picior greşit şi apoi să-i articulăm, cum se
spune, cu note proaste. 

Vor să vadă că toate golurile şi lipsurile pe care
le au, deopotrivă la învăţătură şi poate şi în compor-
tament, sunt pentru noi un scop esenţial al venirii la
şcoală şi că încercăm să-i sprijinim, nu să-i judecăm,
să-i umilim şi să-i punem la punct. 

Vor să aibă în noi un fel de părinţi care observă
când sunt trişti, obosiţi sau dezorientaţi şi care îi în-
treabă ce se întâmplă şi dacă am putea să le fim de
ajutor. 

Vor să primească de la noi încurajări pentru tot
ce fac bun şi să ne vadă bucuroşi de fiecare dată când
reuşesc câte o ispravă, oricât de neînsemnată ar
părea.

Tinerii de acum au negreşit valorile lor, aşa cum
au şi erorile lor, ca toţi tinerii din toate generaţiile. 

Depinde şi de noi cât şi cum vor izbândi şi mai
ales dacă vor rămâne aici sau vor pleca în lume, cum
se întâmplă deja sub ochii noştri.

Prof. psih. Vasile BAGHIU
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Foaie verde măr pătrat, hai cu toţi la doctorat!
n timp ce tăiam zarzavatul pentru ciorbă,
telefonul sună insistent şi, când mă uit,
observ că aveam vreo trei apeluri pier-
dute de la Maricica (dragă Mary, cum îi
ziceam noi, colegele, la Şcoala Normală),
o veche şi bună prietenă care predă la noi
în cartier. Prima dată am crezut că s-a în-
tâmplat ceva rău sau că este vreo situaţie

urgentă de a insistat atât.
– Ce faci? îmi zise ea... Nu vii să te înscrii

la doctorat la Chişinău? Uite..., de la mine din
şcoală, s-au înscris aproape toate colegele..., e
mai uşor... înţelegi tu... şi apoi, ...la vreo restrân-
gere de activitate..., plus că se şi plăteşte docto-
ratul... Vezi? ...ceva acolo, în plus la salariu... 

Pentru moment am rămas puţin nedume-
rită, însă am continuat conversaţia pentru a afla
detaliile. Am înţeles că perioada de înscriere e
destul de generoasă (ar mai fi timp vreo 2-3 săp-
tămâni), apoi probele de admitere trec, iar
şcoala doctorală începe după 1 noiembrie (doar
tot sunt pe stil vechi ăştia). 

– Ar mai fi o problemă, îmi zice: taxa de
şcolarizare, dar e mult mai mică decât la noi, în
România. Dacă tot nu ne strofocăm cu munca,
studiul şi cercetarea, măcar să plătim la timp.
Mergem pe acolo de vreo câteva ori în cei trei
ani, şi iaca doctoratu’! Ce zici, te bagi? Dar să
nu mai zici nimănui, că toate colegele au pro-
cedat aşa şi acum, pentru sesiunea din toamnă,
sunt candidaţi cam de câteva microbuze aglo-
merate. Da’ cred că vor suplimenta locurile...

– Şi cu înscrierea cum e?
– Aud că pe lângă celelalte documente ne-

cesare înscrierii, mai vor şi o Scrisoare de re-
comandare din partea cuiva care are titlul de
doctor. Am cerut recomandarea unui coleg cu
doctorat, dar ăsta... rău tare, nu a acceptat. Ce
ştie el? El a urmat doctoratul aici, aproape de
casă, la Bacău şi zice că l-a costat mai mult
naşul decât doctoratul. Dar am eu o cunoştinţă
bună, un medic de la Spitalul Judeţean de Ur-
genţă din Piatra-Neamţ care ne dă urgent câte o
recomandare pentru înscriere. Dac-o mai fi în
funcţie până ne hotărâm... Bineînţeles că trebuie
să dăm şi noi...

M-am gândit ce să fac. Dacă e la modă, să
fiu şi eu în pas cu moda. Dacă tot am bifat o fa-
cultate şi trei masterate, oare nu ar merge şi un
doctorat? Colega mea, dacă va fi doctor, va
putea povesti preşcolarilor la clasă mai bine
Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, va de -
sena mai bine cercurile concentrice în diferite
culori, să nu mai zic de felul în care va organiza
serbările de Moş Crăciun, 8 Martie şi 1 Iunie. 

...Tot luându-mă cu treburile gospodăriei,
cu cele aproximativ 25 de kilograme de ardei
pentru copt, gogoşarii de pus în oţet, cu zacusca
etc., am tocat şi toamna asta banii de doctorat! 

Oare prin martie - aprilie, ăia nu mai orga-
nizează vreo sesiune de admitere? Că primăvara
nu mai pun murături!

Doctorandoaia aspirantă
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100 de ani de jurnalism profesionist în România
iarul trebuie să aibă orizontul larg, ar-
monios şi să respecte temeliile morale,
absolut necesare pentru existenţa sănă-
toasă a mulţimilor. Poate se va ajunge
odată la acea stare, când cel ce vrea să
devină ziarist va trebui să fi dat probe
puternice nu numai de destoinicie stilis-
tică, ci de credinţă tare şi de moralitate

neclintită. 
Dumitru STĂNILOAE (Telegraful

Român, 1944)

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia (UZPR) a sărbătorit împlinirea a 100 de
ani de la crearea ei. Evenimentul, organizat de
UZPR, în data de 26 septembrie, în parteneriat
cu Radio România şi susţinut de Guvernul Ro-
mâniei, a fost intitulat „Ziaristul român – pro-
motor al Marii Uniri. Sărbătorirea a 100 de ani
de jurnalism profesionist în România (1919-
2019)”.

Evenimentul a reunit peste 600 de partici-
panţi, ziarişti din toate filialele UZPR şi din
diaspora, dar şi din zonele limitrofe ale Româ-
niei. La reuniune au fost prezenţi, de asemenea,
reprezentanţi ai celor două biserici care au con-
tribuit la făurirea României Mari, membrii ai
altor uniuni de creaţie din România şi repre-
zentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale.
Au fost invitaţi conducători de trusturi de presă
şi reprezentanţi ai unor importante redacţii din

presa online, din presa scrisă, din radio şi tele-
viziune.

Celebrarea unui veac de existenţă a orga-
nizaţiei, ca pe o sărbătoare a jurnalismului pro-
fesionist din România întregită, a fost deschisă
de Doru Dinu Glăvan, preşedintele UZPR. 

În cadrul manifestării s-a vorbit despre
parcursul jurnalismului în ultimul veac şi des-
pre rolul organizaţiei profesionale.

Reuniunii i-au fost trimise mesaje din par-
tea Academiei Române şi a Patriarhului Bise-
ricii Ortodoxe, Preafericitul Daniel, iar la
tribuna oficială au mai urcat Sergiu Andon –
primul preşedinte al Uniunii după 1990, jurna-
liştii, scriitorii şi oamenii politici Neagu
Udroiu, Teodor Damian – de la New York,
Nicu Ciobanu – directorul Casei de Presă şi
Editură Libertatea din Panciova (Serbia), Ni-
colae Băciuţ şi Miron Manega. Au mai vorbit
Iuliana Gorea Costin – om politic din Repu-
blica Moldova, Alexandru Mironov, Mirela
Munteanu Liţoiu (Canada), Lavinia Betea, Ge-
orge Roca (Australia), Liviu Hopârtean (Bru-
xelles), Ovidiu Ioaniţoaia şi Iulia Sanda Vârsta
(Italia).

Asistenţa a păstrat şi un moment de recu-
legere în memoria jurnaliştilor care au trecut la
cele veşnice. 

UZPR a fost creată în anul 1919 şi astăzi
are peste 3.000 de membri.

Red.
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