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Ce aduce bugetul de Crăciun?
• Interviu cu dl Gabriel Ploscă,

preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Avem, iată, din nou, un guvern liberal,
un guvern agreat de Cotroceni. În ce re-
laţie sunteţi cu Palatul Victoria? 

– La solicitarea noastră, joi, 14 no-
iembrie, Biroul Operativ al Sindicatelor
Libere din Învăţământ s-a întâlnit cu
noul ministru al Educaţiei, doamna Mo-

nica Anisie. La această întrevedere au participat
şi consilieri ai doamnei ministru şi directori ge-
nerali din Ministerul Educaţiei. Au fost aduse
în discuţie o serie de teme arzătoare pentru noi,
cei care lucrăm în sistemul educaţional. 

– Şi ce arde mai tare? 
– În primul rând este vorba despre modifi-

carea articolului 66 din Legea Educaţiei Naţio-
nale, care se referă la micşorarea numărului de
ore din planul cadru. Acest lucru este resimţit, în
special, la gimnaziu. Pentru că, micşorându-se

numărul de ore din planul-cadru sunt puse în
pericol, după evaluarea noastră, circa 25.000 de
catedre şi posturi didactice, la nivel naţional.
Legea, care iniţial, a fost întoarsă la Senat pen-
tru modificări, a ajuns înapoi la preşedinte fără
modificări. Astfel, această lege a fost promul-
gată pe 18 noiembrie în aceeaşi formă şi va tre-
bui aplicată la începutul anului şcolar
2020-2021. Preşedintele nici nu avea ce să facă
altceva deoarece, conform uzanţelor, a întors o
dată proiectul de lege la Parlament pentru mo-
dificări şi nu mai poate evita procedura, a fost
obligat, constituţional, să-l promulge.

– În consecinţă, această lege vă pune în
alertă din cauza efectelor pe care le generează
începând cu anul şcolar următor…

– Chiar suntem în alertă! Pentru că vorbim
despre un număr destul de mare de catedre şi
posturi care se pierd, şi atunci am încercat să
căutăm soluţii. Le-am găsit şi le-am prezentat

–

De la Evora la Hong Kong
a început de an şcolar,
doi talentaţi elevi nem-
ţeni, membri ai Cercului
de Pictură II din cadrul
Palatului Copiilor din
Piatra-Neamţ coordonat
de prof. Cristina Petra-
riu, au primit două dis-

tincţii importante pentru înalta
ţinută a lucrărilor realizate, pre-
cum şi invitaţia de a participa,
în perioada 7-16 octombrie, la
prestigiosul Festival Internaţio-
nal de Artă pentru copii „XX th
INTERNATIONAL MEE-
TING OF JUVENILE ART” –
Evora, Portugalia 2019.

Miruna Ioana Morţe şi
Laurenţiu Emanuel Păr sunt
de 10 ani elevii profesoarei
Cristina Petrariu la Palatul Co-
piilor, timp în care s-au distins
prin premiile pe care le-au ob-
ţinut şi prin volumul uriaş de
muncă depus la Palat, la Atelie-
rul de Arte din cadrul Asociaţiei
Culturale „Arte.Ro”, unde sunt
membri de foarte mult timp, şi
la Liceul de Arte „Victor Brau-
ner”, ei fiind colegi în clasa a
X-a.

Cei doi elevi au fost selec-
taţi să participe la festival dintr-
un număr de 14 elevi
coordonaţi de către profesoara
lor de la Palatul Copiilor, care
au obţinut premii la ediţia pre-

cedentă a concursului interna-
ţional din Portugalia (Miruna
Ioana Morţe – medalie de aur,
Laurenţiu Emanuel Păr, Popa

Teodora şi Vasiliu Anda – me-
dalie de argint, Tatulea Alexan-
dra, Munteanu Maria
Alexandra, Morţe Maia, Lecu-
şescu Larisa, Iliuţă Matei, Cru-
şitu Sabina, Constantin Flavia,
Cazan Giorgia Aurora, Bârsan

Teodora, Mihai Anasatasia –
Menţiuni de onoare).

În semn de preţuire a efor-
tului participanţilor şi a elevilor

premiaţi, organiza-
torii concursului –
Consiliul Municipa-
lităţii din Evora, De-
p a r t a m e n t u l
Regional de Cultură
din Evora, Fundaţia
„Eugenio de Al-
meida” şi Fundaţia
Culturală „TEOAR-
TIS Gallery” – au
invitat ţările câştigă-
toare, la premierea
oficială care a avut
loc în incinta Primă-
riei oraşului Evora,
luni 7 octombrie
2019. Au fost pre-
zenţi elevii câştigă-
tori, însoţiţi de
profesorii lor, din ur-
mătoarele ţări: Por-
tugalia, Rusia
(Moscova şi Novo-
sibirsk), Slovenia,
Hong Kong, Israel,

Turcia, Ucraina, Egipt, Bulga-
ria şi România.

După ce au fost premiaţi
pentru lucrările expediate la
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(M. Z.)
(continuare în pag. 7)

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

La steaua
care‐a răsărit...

ând pe 27 noiembrie 1869, la orele
11, a sunat prima dată clopoţelul „Li-
ceului Alb”, faptul că această zi ar
putea marca naşterea unei stele a în-
văţământului românesc era doar o
speranţă, pentru cei prezenţi. 

Acum, după 150 de ani de strălu-
cire a Colegiului Naţional „Petru

Rareş”, speranţa a devenit certitudine argu-
mentată de solidele performanţe ale elevilor
de-a lungul timpului, de munca unor dascăli
pentru care profesia a fost şi este un legă-
mânt de credinţă pe altarul ştiinţei de carte.

Calistrat Hogaş, Ion Negre, Mihai Sta-
matin şi multe alte personalităţi au lăsat o
amprentă de neşters şi au contribuit major
la lansarea şcolii dumneavostră spre înăl-
ţimi. O zestre perpetuată de-a lungul gene-
raţiilor, în cancelariile Rareşului, de
profesori de elită, de înaltă ţinută morală şi
profesională.

Vă puteţi mândri cu o şcoală de mate-
matică de renume mondial, aşa cum sunt de
fapt şi reuşitele la fizică, astronomie şi alte
discipline. Ne-aţi onorat cu medalii de aur, ar-
gint, bronz şi cu premii speciale la concursuri
şi olimpiade, dar şi cu activităţi extraşcolare
de excepţie. Vă puteţi mândri cu profesori
care au reformat sistemul de învăţământ ro-
mânesc. Dar mai presus de orice sunteţi o
şcoală care ştie să desăvârşească oameni
adevăraţi, cu mintea deschisă spre tot ce este
inovator.

Pentru toate reuşitele dumneavoastră,
pentru munca şi devotamentul dascălilor şi
al discipolilor, în numele Sindicatului din
Învăţământ şi al Asociaţiei Învăţătorilor din
Judeţul Neamţ, vă felicităm, vă aducem un
respectuos omagiu şi vă dorim ca lumina
stelei care-a răsărit acum 150 de ani să fie
veşnică.

O sinceră şi călduroasă urare de LA
MULŢI ANI – Colegiului Naţional „Petru
Rareş”! 

Fie ca toţi cei care vor avea norocul să
vă calce pragul de acum înainte să fie la fel
de merituoşi ca înaintaşii lor!

Colectivul de redacţie al revistei „Apostolul”
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oamnei ministru. Câteva dintre aceste so-
luţii pe care noi le vedem, ar fi trebuit să
vină la pachet cu legea respectivă. Mă
refer, în primul rând, la micşorarea numă-
rului de elevi dintr-o clasă. Astfel, ar apă-
rea un surplus de posturi şi catedre
didactice. Ceea ce ar atenua efectul scă-

derii numărului de ore din planul cadru. În ace-
laşi timp, ar creşte calitatea actului educaţional,
pentru că, evident, altfel lucrezi cu 20-25 de
elevi şi altfel cu peste 30 de elevi. Există un caz
în judeţul Neamţ, la învăţământul primar, unde
sunt 37 de elevi într-o clasă!

– Ce alte soluţii aţi prezentat doamnei mi-
nistru pentru evitarea şomajului masiv preco-
nizat?

– Am propus şi scăderea umărului de ore
din norma didactică de predare. Această propu-
nere am făcut-o după ce am realizat un studiu
din care a reieşit că sunt ţări în care norma di-
dactică este mai mică de 18 ore, cum este la noi.
Deci, ar fi o posibilitate de a interveni. O altă
soluţie ar fi implementarea formulei Şcoală
după şcoală, prin care elevii sunt ajutaţi să îşi
facă temele după orele de curs, la clasă. Vedem
această posibilitate prin normarea profesorilor
care fac acest lucru. Un impediment ar fi pro-
blema de infrastructură. Pentru că elevii ar fi ţi-
nuţi la şcoală mai mult timp, ceea ce ar implica
şi acordarea unei mese calde. Or, trebuie să re-
cunoaştem, noi nu facem faţă la nivel naţional,
chiar dacă în unele localităţi acest sistem este
deja implementat. Tocmai de aceea, noi am pro-
pus prorogarea aplicării acestei legi, adică im-
plementarea să nu se facă începând cu anul
şcolar următor. Cu alte cuvinte, să se acorde
timp pentru ca soluţiile la care noi ne-am gândit
să fie pregătite foarte bine, să devină viabile.
Sigur că soluţiile prezentate de noi au fost dis-
cutate în cadrul întâlnirii, am văzut că unele
sunt chiar agreate, dar nu s-a luat nici o deci-
zie.

– Care ar fi motivul principal care nu a
permis stabilirea unor măsuri concrete în
această întâlnire? 

– Faptul că ne aflăm în perioada alegerilor.
Factorii de decizie se feresc să ia hotărâri, ur-
mând ca, după încheierea campaniei electorale,
să revenim şi să discutăm. Vreau, însă, să spun
că deja s-a stârnit rumoare în rândul colegilor
noştri, se discută ce discipline să se scoată, de
unde să se ia ore, ba chiar doamna ministru s-a
referit la un moment dat – în mod nefericit aş
spune eu – la dispariţia unor discipline din Pla-
nul-cadru, după care a revenit asupra declara-
ţiei. Ce ne-am fi dorit noi ar fi fost ca toate
aceste lucruri să fie făcute temeinic, nu în pripă.
Cred că lucrurile trebuie făcute cu consultarea
sindicatelor, că trebuie să aibă loc şi o dezbatere
publică, pentru ca să nu ne trezim că nici nu
aplicăm bine unele măsuri şi trebuie să le mo-
dificăm. Ca profesor, pot spune că scăderea nu-
mărului zilnic de ore de curs pentru elevi nu ar
fi un lucru rău. S-a ajuns ca un elev de clasa a
VII-a, spre exemplu, să aibă într-o zi şapte ore
de curs. 

– Peticirea repetată a legislaţiei nu gene-
rează vulnerabilitate? 

– Aşa se întâmplă la noi, pentru că nu avem
o clasă politică stabilă. Nu terminăm bine o re-
formă, că începem alta. Abia reuşisem ca, la în-
văţământul gimnazial, să revedem planul cadru,
şi iată că apar modificări. Alt guvern, alt minis-
tru, alte viziuni. Dar îmi place să cred că vom
fi ascultaţi, că lucrurile se vor face cu chibzu-
ială şi va fi mai bine decât a fost până acum. 

– Una dintre declaraţiile doamnei ministru,
care a făcut suficientă vâlvă, a fost aceea că se
va interveni masiv în aerisirea sistemului biro-
cratic din învăţământul românesc. Aţi atins
acest subiect la întâlnirea din 18 noiembrie? 

– Am discutat şi acest aspect. Să nu uităm
că, în urmă cu câţiva ani, când eram sub minis-
teriatul domnului Câmpeanu, Federaţia a venit
cu o propunere, care a şi fost aprobată, în urma
căreia comisiile acelea multe din unităţile şco-
lare au fost reduse la şapte. Surpriza a fost că
acele comisii au „născut” mai multe subcomi-
sii. În felul acesta nu am rezolvat nimic. Eu pun
chestiunea aceasta şi pe seama faptului că – fie-
mi cu iertare că gândesc asta – unii colegi de-
ai noştri îşi doresc comisii, subcomisii, pentru
că o hârtie de apartenenţă la o astfel de comisie,
e bună de pus la portofoliu. În cadrul întâlnirii
cu doamna ministru am accentuat că debirocra-
tizarea prin scăderea numărului de comisii în-
seamnă să se menţină doar ce este necesar în
planificarea muncii, pentru ca un cadru didactic
să poată să se concentreze pe activitatea de la
clasă. Doamna ministru a agreat această propu-
nere şi după întâlnirea noastră, a şi semnat un
ordin referitor la această problemă. Mai precis
constituirea acestei comisii „de tăiat hârtii” şi
vom vedea efectele, sper, în curând. 

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Guver-
nului nu am omis şi discutarea altui subiect ne-
vralgic – necesitatea stabilirii normativelor
pentru personalul didactic auxiliar şi pentru
personalul nedidactic. Adică am spus că ar tre-
bui făcută încadrarea unităţilor şcolare nu după
ureche – aşa cum se cam întâmplă în ultima
vreme – ci în funcţie de normative foarte clare.
În vigoare sunt normative din 1999, care nici
măcar acestea nu se respectă şi lucrurile sunt în
continuare neclare.

– Ce noutăţi aveţi în ceea ce priveşte asi-
gurarea salariilor, în condiţiile în care pe toate
canalele media se vorbeşte că s-a ajuns la
„fundul sacului”?

– Am fost asiguraţi că salariile vor fi pri-
mite fără probleme, atât în luna decembrie pen-
tru luna noiembrie, cât şi în ianuarie pentru luna
decembrie. Tot legat de bani, am discutat despre
plata dobânzilor penalizatoare, pe care le-am
obţinut prin hotărâri judecătoreşti. Se ştie că în
întreaga ţară, deci şi în judeţul Neamţ, unele
şcoli au plătit dobânzi remuneratorii, nu pena-
lizatoare, deci mai puţini bani. Noi am mers din
nou în instanţă şi am cerut lămuriri. Şi am pri-
mit răspunsul clar că este vorba despre dobânda
penalizatoare. Aşa că acum, cei care nu au plătit
astfel, trebuie să vadă ce sume le sunt necesare
pentru a fi plătită diferenţa. Şcolile trebuie să
ceară banii prin inspectoratele şcolare, acestea
urmând să-i solicite de la Ministerul Educaţiei.
Cei de la Minister ne-au asigurat că dacă primesc

solicitări de la inspectorate, vor trimite aceşti
bani, de care vor face rost de la Ministerul de
Finanţe. Acum drumul este mult mai greoi, pen-
tru că nu s-a acţionat corect din start. În privinţa
aplicării sistemului informatic EDUSAL care
calculează salariile, având în vedere că uneori
apar disfuncţionalităţi‚ am venit cu propunerea
– care a şi fost agreată – ca în viitorul apropiat
să organizăm, la nivel de judeţ, întâlniri cu cei
care lucrează cu programul, respectiv secretarii,
contabilii din şcoli, şi cu administratorii progra-
mului. Să se discute cum trebuie procedat astfel
încât să putem uşura efortul colegilor noştri din
rândul personalului didactic auxiliar care se
ocupă de întocmirea statelor de plată.

– Ce alt subiect sensibil aţi atins în discu-
ţiile cu ministrul Educaţiei?

– Un alt punct nevralgic al sistemului edu-
caţional este reprezentat de costul standard per
elev, care este rău croit şi care ne creează mari
dificultăţi. A recunoscut şi directorul general
de la Buget-Finanţe că aşa este, şi că trebuie
să regândim acest cost standard. Chiar a venit
cu ideea că nu trebuie intervenit numai la mă-
rirea sumei care reprezintă unitatea. Trebuie
spus că acest cost standard se formează, ac-
tualmente, prin stabilirea unui buget pe un
elev, la care se adaugă coeficienţi de corecţie,
factori care nici măcar nu sunt obiectivi. Şi am
dat exemple. Directorul general ne-a sugerat
că trebuie să modificăm şi aceşti factori de co-
recţie, să-i majorăm. A rămas să facem demer-
suri şi sperăm să avem şi sprijinul Ministerului
Educaţiei, prin doamna ministru. Tot legat de
costul standard, am adus în discuţie şi necesi-
tatea asigurării finanţării pentru copiii din
creşe, cei din segmentul de vârstă între doi şi
trei ani. Aici nu am avut un răspuns tranşant,
dar sperăm să se găsească o rezolvare şi pentru
această problemă. 

– Persistă îngrijorarea, printre salariaţii
din învăţământ, în ceea ce priveşte blocarea
creşterilor salariale din 2020. Ce veşti aveţi
în această privinţă?

– Am discutat cu doamna ministru despre
aplicarea corectă a Legii 153, Legea unitară a
salarizării, în sensul că noi urmează să bene-
ficiem de nişte măriri, începând cu data de 1
ianuarie 2020 şi 1 septembrie 2020. Este vorba
despre o pătrime din diferenţa dintre salariu pe
care urmează să-l avem în 2022 şi salariul pe
care l-am avut anul trecut. Ni s-au dat, iarăşi,
asigurări că aceste măriri vor exista. Sigur că
am discutat şi despre respectarea – în noul
buget – prevederii legale care spune că pentru
Educaţie trebuie alocat minim 6% din Produ-
sul Intern Brut. Nu cred că din bugetul pe
2020 vom avea 6%. Dar dacă măcar va tinde
spre 5%, comparativ cu nici 3% cât am avut
anul acesta, înseamnă că acest guvern are in-
tenţii bune. Noi am rugat ca sumele pentru sa-
larii şi creşteri să fie prinse în buget, încă de
la început. Indubitabil acest lucru va spune
dacă aceşti oameni sunt de bună credinţă sau
nu! Cu alte cuvinte, de Crăciun ne vom putea
uita în sacul moşului…

(urmare din pag. 1)
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Teatrul Tineretului în FNT, 2019
a această ediţie a Festivalului Naţional de Teatru (FNT), Teatrul Ti-
neretului din Piatra-Neamţ a fost prezent cu producţia Sub fiecare pas
este o mină neexplodată dintr-un război neterminat cu tine, scenariul
şi regia Radu Afrim, producţie a stagiunii 2018-2019, selectat în FNT
la începutul lunii iulie.

Spectacolul „Sub fiecare pas este o mină neexplodată dintr-un
război neterminat cu tine” s-a jucat pe 24 şi 25 octombrie, ambele re-
prezentaţii având loc la Sala Majestic a Teatrului Odeon din Bucu-

reşti. 
La ediţia din 2018 a FNT, trupa Teatrului Tineretului a participat cu specta-

colele „Wolfgang” după Yannis Mavritsakis, regia Radu Afrim, şi „Mamă, mi-
am pierdut mâna!” de Maria Kontorovich, regia Alexandru Mâzgăreanu.

Pe lângă prezenţa în Festivalul Naţional de Teatru 2019, în această
toamnă, spectacolele Teatrului Tineretului sunt jucate în festivaluri naţionale
şi internaţionale din Iaşi, Sibiu, Piteşti, Timişoara, Arad.

A 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru s-a desfăşurat la Bucu-
reşti, între 18 şi 27 octombrie 2019, sub motto-ul Teatrul, clipa magică a

istoriei. Proiectul, finanţat de Ministe-
rul Culturii şi Identităţii Naţionale şi
Primăria Municipiului Bucureşti, a
fost produs de UNITER – Uniunea
Teatrală din România, Centrul Cultu-
ral Expo Arte, Teatrul Naţional „I.L.
Caragiale” din Bucureşti.

Consolidarea
unui prestigiu

A XVI-a ediţie a Bienalei Naţionale
de Arte Plastice „Lascăr Vorel” a conso-
lidat prestigiul acestei iniţiative, eviden-
ţiind totodată, în palmaresul său, cele
mai valoroase lucrări aflate în concurs.

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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Crucea Casei Regale a României
pentru Colegiul Naţional

„Petru Rareş”
ajestatea Sa, Principesa Mar-
gareta, Custodele Coroanei
Române, a acordat mai
multe distincţii şi burse unor
personalităţi şi instituţii din
România şi Republica Mol-
dova, în cadrul unei ceremo-

nii care a avut loc vineri, 25
octombrie 2019, la Palatul Regal
din Bucureşti.

Colegiului Naţional „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ i s-a con-
ferit Crucea Casei Regale [1] a Ro-
mâniei, pentru servicii deosebite
aduse Casei Regale, „la un secol şi
jumătate de la înfiinţare, pentru că
duce mai departe personalitatea şi
idealurile fondatorilor săi, cărtu-
rarii Calistrat Hogaş şi Ion Negre,
care s-au ostenit să pună bazele
unei instituţii de educaţie trainice,
care să deschidă drumul afirmării
pentru generaţii de tineri din jude-
ţul Neamţ, pentru a onora pe pro-
fesorii şi absolvenţii care aduc
renume numelui liceului, dar şi pe
profesorii eroi în lupta pentru în-
tregirea naţională, precum Mihai

Botez şi Nicolae Stoenescu, pentru
a încuraja generaţiile actuale să
continue tradiţia începută de
aceşti mari înaintaşi.”

[1] Crucea Casei Regale a
României este o decoraţie acordată
de Casa Regală a României, con-
dusă de Majestatea Sa, Principesa
Margareta, Custodele Coroanei ro-

mâne. Distincţia a fost instituită la
10 mai 2008 şi este limitată la un
număr de 150 de membri. Este
destinată membrilor şi colaborato-
rilor Casei Majestăţii Sale care
ocupă poziţii importante în admi-
nistraţie, în societatea civilă, în
mediul politic sau economic, în
lumea culturii sau a diplomaţiei.

Directorul Colegiului Naţional
„Petru Rareş”, domnul profesor
Grigoruţă Oniciuc, a oferit Majes-

tăţii Sale, Principesa Margareta,
Custodele Coroanei, diploma ani-
versară a colegiului, cu însemnele
şcolii – marcă înregistrată, înce-
pând din acest an.

Au primit această înaltă dis-
tincţie şi Colegiul Naţional „Ion
Maiorescu” din Giurgiu, Colegiul
Naţional „Matei Basarab” din Bu-

cureşti, Universitatea de Vest din
Timişoara, Colegiul Naţional
„Vlaicu Vodă” din Curtea de
Argeş, Colegiul Naţional „Con-
stantin Diaconovici Loga” din Ti-
mişoara, Teatrul Naţional „Radu
Stanca” din Sibiu.

Au mai fost conferite: Decora-
ţia Regală Nihil Sine Deo primaru-
lui municipiului Iaşi, Mihai
Chirică, doamnei senator Iulia
Scântei, Universităţii Naţionale de

Apărare Carol I, Universităţii Na-
ţionale de Muzică din Bucureşti,
Universităţii de Medicină şi Far-
macie Grigore T. Popa din Iaşi. Au
fost acordate mai multe Burse:
Bursa Regele Mihai I: Octavian
Constantin Pavel de la Universita-
tea de Ştiinţe Agronomice şi Me-
dicină Veterinară din Bucureşti,
Cristian Malai de la Universitatea
Agrară de Stat din Moldova.

Bursa Regina Ana: Adina
Maria Vaideş de la Universitatea
de Ştiinte Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti, Eugenia
Tâltu de la Universitatea Agrară de
Stat din Moldova. A fost decorat
cu Medalia Regală pentru Loiali-
tate domnul Daniel Şandru şi dis-
tins ca Ofiţer al Ordinului Coroana
României, domnul Traian Sârcă,
Cancelarul Casei Majestăţii Sale,
Custodelui Coroanei.

Director,
prof. Grigoruţă ONICIUC

Comunicat de presă
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arele Premiu a fost câştigat de Marilena Murariu, membră a UAP
Bucureşti, pentru lucrarea intitulată „Melopee”. Originară din Iaşi,
pictoriţei i s-a acordat de două ori în anii ’80 bursa de merit „Ion
Andreescu”. 

Pentru lucrarea „Mărturie de la Marea Unire”, lui Nicolae
Suciu, membru al UAP Baia Mare, i-a revenit premiul de la sec-
ţiunea pictură, Marius Vesa (UAP Oradea) a câştigat premiul pentru

sculptură, iar Daniel Apostu (UAP Timişoara) a intrat în posesia premiu-
lui pentru grafică.

Prof. univ. dr. Liviu Suhar, preşedintele juriului, a acordat, prin Aso-
ciaţia „Artă şi Educaţie”, două premii pictorilor Dumitru Bostan jr. (Pia-
tra-Neamţ) şi Niculai Moroşan (Suceava).

Iulian Bucur, critic de artă, a subliniat importanţa acestui eveniment
care încântă prin calitate şi ritmicitate. O bienală nu este altceva decât
o emoţie, o emoţie a artiştilor care au lucrat doi ani cu acest gând: să
aibă o lucrare la această ediţie. Bienala este un excurs în arta româ-
nească. În acest moment, în România, Bienala de la Piatra-Neamţ este

cel mai proas-
păt seismograf
care arată sta-
rea artelor ro-
mâneşti.

Maria Hu-
miniuc, coor-
d o n a t o a r e a
pro iec tu lu i :
Toate cele 178
de lucrări se
vor regăsi în
acest catalog
pe care-l vom
realiza dato-
rită sprijinului
financiar ofe-

rit de Primăria şi Consiliul Local Piatra-Neamţ. Expoziţia este deschisă

M
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• Interviu cu profesor
Mirela-Cristina Grigori

Doamna Mirela-Cristina Grigori vă
rugăm să punctaţi o scurtă autobiografie,
până în momentul în care aţi devenit pro-
fesoară de limba franceză la Colegiul Na-
ţional „Petru Rareş”.

– M-am născut în municipiul Roman,
acum aproape 52 de ani. Când Piatra-

Neamţ a devenit reşedinţa judeţului Neamţ, pă-
rinţii mei s-au mutat la Piatra-Neamţ. Am învăţat
la Şcoala generală nr. 4, actuala Şcoală „Elena
Cuza”. Acolo, în clasa a II-a, am început cu
doamna profesoară Teodora Florea studiul limbii
franceze. Mi-a plăcut de la început, orele de fran-
ceză erau antrenante, profesoara fascinantă. Nu
prea mă descurcam la teme, dar adoram muzica-
litatea limbii franceze şi lucram mult pronunţia,
singură, încercând să îmi imit profesoara şi să o
impresionez. În clasele primare, m-am hotărât că
voi fi profesor de limba franceză. Ceea ce dove-
deşte că profesorul are o influenţă covârşitoare
asupra devenirii ulterioare a copilului. În jurul
meu, totul era franceză: la televizor, acasă, citeam
reviste Pif şi Paris Match pe care le aducea mama.
Fratele meu mai mare făcea parte din cercul de
franceză al doamnei profesoare Danetti de la
„Petru Rareş” şi îmi povestea ce activităţi fru-
moase făceau în limba franceză, de la el am aflat,
la vârsta de 9 ani, de Marcel Proust. Începeam de
pe atunci să visez la Franţa ca la o ţară unde totul
era posibil, unde iubitorii de literatură şi arte sunt
foarte fericiţi. În gimnaziu, am început să particip
la olimpiadele de profil. Îmi plăceau foarte mult
şi istoria şi literatura. De limba mea franceză, din
clasa a VII-a, s-a ocupat doamna profesoară Elena
Fâcă. Am dat apoi admitere în clasa a IX-a la Li-
ceul industrial nr. 6, actualul Colegiu Naţional
„Calistrat Hogaş”, la singura clasă de filologie din
judeţ, care avea 24 de locuri. Aici aveam să întâl-
nesc pe cei doi mentori ai mei, doamna profesoară
de limba franceză, Ruxandra Ciocan, şi diriginta
mea, doamna profesoară de limba română, Olga
Chiţu. Am participat la olimpiadele naţionale, în
clasa a XII-a, am obţinut premiul al III-lea la
limba franceză, la Oradea. Scriam mult în ro-
mână, în franceză, organizam, cu colegii mei de
liceu, spectacole în română şi limbi străine. În
liceu, am învăţat să scriu un comentariu literar, să
gândesc un text literar în diverse perspective. Pro-

fesoara de fran-
ceză corecta
mereu ce scriam,
era uimită de
ideile mele, îmi
explica mereu re-
guli de gramatică
noi, mă determina
să mă documentez
singură. Erau pro-
fesori care nu ne
ofereau pe tavă
totul, ci ne ajutau
să învăţăm sin-

guri, să ne documentăm, să vorbim liber în faţa
clasei, să avem idei personale. Toată munca lor
din liceu în formarea mea a dat roade, le sunt
mereu recunoscătoare, am susţinut o admitere di-
ficilă la Universitatea din Bucureşti şi am fost ad-
misă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
unde erau doar 18 locuri la franceză, cu probă
orală eliminatorie. Au fost ani de facultate dificili,
erau vremuri grele de restricţii la energie electrică,
apă caldă, căldură, lucram în condiţii de frig şi cu
apă caldă o oră pe noapte. Dar eram un student
foarte bun, aşa cum erau toţi colegii mei. Din
cauza condiţiilor grele din cămine, majoritatea
studenţilor stăteam la Biblioteca Universităţii şi
la Biblioteca Centrală Universitară unde era mai
cald. În ’89 a fost momentul Revoluţiei, eram în
ultimul an de facultate, o rebelă. În 1990, a fost
primul an, după o lungă perioadă, în care oraşele
mari şi-au deschis porţile pentru absolvenţi. Aşa
că, la repartiţia naţională de la Cluj-Napoca, am
primit post de limba franceză la Liceul Teoretic
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ. În primul an al
carierei mele didactice, inspectorul de franceză
care a intrat într-o clasă a mea a fost doamna pro-
fesoară Alina Pamfil. Atunci, în 1991, în primul
cerc pedagogic susţinut pe tema unor texte literare
cu elevi de matematică-fizică, a început evoluţia
mea ca profesor. 30 de ani de atunci. 

– Ştiu că sunteţi o profesoară foarte apre-
ciată, profesionistă şi care luptă pentru perfor-
manţă. Ce eforturi presupune asta? Oferiţi-ne
câteva nume de olimpici care v-au răsplătit efor-
turile.

– Performanţa înseamnă să descoperi un elev
capabil de rezultate deosebite din primul an de
liceu şi să îl determini să îşi dorească mai mult,
să sădeşti în el ideea de a fi cel mai bun. Trebuie
să ştii să câştigi de partea ta un astfel de elev. Mai

înseamnă multe ore de pregătire suplimentară, de
pagini corectate, de schimburi de e-mailuri, de
participări la diverse activităţi în şcoală şi con -
cursuri naţionale, de discuţii în afara orelor cu
aceşti elevi, pentru că ei sunt deseori tineri care
au nevoie să îşi povestească sentimentele, să
pună întrebări existenţiale. E dificil să le dai sfa-
turi, căci, de multe ori, sunt elevi care nu se supun
foarte uşor regulilor. Performanţa la limba fran-
ceză la Colegiul Naţional „Petru Rareş” a fost
mereu greu de obţinut. La intrarea în liceu, cei
mai buni elevi optează pentru ştiinţe exacte, vor
să facă studii de politehnică, medicină, matema-
tică şi informatică şi, de obicei, stăpânesc foarte
bine limba engleză, mai puţin franceza. De aceea,
participările la olimpiadele naţionale de limba
franceză au fost destul de rare. Elevii mei cei mai
performanţi la olimpiada naţională de limba fran-
ceză (premiile I, II şi menţiuni M.E.N.) au fost
Ioana Lovin (profesor universitar în Anglia),
Oana Apopei (mezzo soprană şi masterand al
Conservatorului din Timişoara) şi Cosmina Paş-
parugă (studentă la facultatea de Litere a Univer-
sităţii din Bucureşti). Pentru mine însă, perfor manţa
la limba franceză la colegiul la care predau nu în-
seamnă numai participarea la olimpiade sau ob-
ţinerea diplomei D.E.L.F., ci capacitatea mea de
a determina un elev de „Rareş” să devină profe-
sor de limba franceză. Astăzi, am onoarea să lu-
crez cu profesori de limba franceză foarte buni
care mi-au fost elevi la „Petru Rareş”: Alina
Baluş, Ana-Maria Sârghi, Mirabela Irimia, Laura
Andraş, Cătălina Baciu şi în care mă revăd, când
merg să îi văd la clasă.

– Este binecunoscută preocuparea dvs. pen-
tru activităţi extraşcolare cu elevii. Puteţi exem-
plifica? 

– Învăţarea non formală este, pentru mine, o
formă foarte bună de învăţare. De fapt, pentru ma-
joritatea profesorilor din „Petru Rareş”. Proiectele
educative pe care le construim anual sunt o mo-
dalitate prin care elevii dobândesc competenţe-
cheie altfel decât prin învăţarea în sala de clasă:
comunicarea în limbă străină, competenţa digi-
tală, competenţa socială şi civică, spiritul de ini-
ţiativă şi antreprenoriat, sensibilizarea culturală,
de exemplu. Elevul nostru este îndemnat să îşi
pună în practică iniţiativele, le oferim spaţiul ne-
cesar (vezi toate laboratoarele şi spaţiile din liceu
puse la dispoziţia elevilor, printre care o sală spe-
cială pentru Consiliul elevilor, un cabinet de as-
tronomie, o sală multimedia, un cabinet de

–

Nimeni nu îi învaţă pe studenţii de la filologie să fie profesori (1)
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ână la începutul lunii ianuarie, timp în care vă aşteptăm să veniţi
să admiraţi aceste lucrări. 

Organizatorii manifestării-eveniment de la Muzeul de Artă din
Piatra-Neamţ au fost, ca de obicei, Fundaţia „Vorel”, Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ şi Filiala Neamţ a Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România.

Dan Cepoi – 70 de ani de la naştere
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit în perioada

1-15 noiembrie 2019, expoziţia de pictură „Dan Cepoi – 70 de ani de la
naştere”. Vernisajul a avut loc miercuri, 13 noiembrie, iar prezentarea a
fost făcută de preotul poet Dorin Ploscaru. Lucrările provin din colecţiile
particulare Elena şi Vasile Pleşca, Nicu Gherasim, Mircea Zaharia, Tin-
cuţa şi Emil Neagoie, Denisa Mihaela Doroftei, Anca şi Dan Catană.

Născut în 1949 la Târgu Neamţ, Dan Cepoi a absolvit liceul în urbea
natală, după care a urmat cursurile Facultăţii de Arte Plastice din Iaşi,
promoţia 1971. A debutat în 1969, la o expoziţie de grup, studenţească.

De-a lungul timpului, din 1972, a
participat la toate taberele şi manifes-
tările expoziţionale, organizate de Fi-
liala Neamţ a Uniunii Artiştilor
Plastici. Prima expoziţie personală a
avut-o la Iaşi, în 1969, după care au
urmat multe altele, la Piatra-Neamţ
(1975, 1980, 1982, 1995) şi în alte
oraşe din ţară. A participat cu lucrări
la expoziţii de grup, la Galeriile Cu-
pola Iaşi – 1985, Alfa Piatra-Neamţ –
1987, Târgu Mureş – 1987, Bucureşti
– Galeriile municipale – 1986, Bie-
nala „Lascăr Vorel” 1997, 2007. Are
numeroase lucrări în colecţii de stat şi
particulare din România, SUA, Sue-
dia, Spania, Franţa. S-a stins din viaţă
prematur, la 9 aprilie 2008, răpus de
o boală nemiloasă la doar 59 de ani.

p
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nventică, un post de radio, o sală de festi-
vităţi etc.). Este meritul echipei manage-
riale de a fi făcut mereu posibil acest lucru.
În anii ’90, îi încurajam pe elevii din „Petru
Rareş” să joace teatru, şi astfel au fost puse
bazele trupei TeenAct a liceului, în anii
2000, încurajam elevii de la clasele de filo-

logie, mai puţin valorizate atunci, să facă activităţi
artistice, care să implice şi elevii cu posibilităţi
materiale reduse sau cu o situaţie familială spe-
cială (Tradiţii de iarnă la români, film realizat de
elevi la Sărata, în 2007, piese de teatru mai puţin
cunoscute ale unor dramaturgi români, Caragiale,
O soacră, Negruzzi, Cârlanii, care a şi câştigat
Marele Premiu la festivalul naţional Nişte ţărani,
Olt, 2008, dar şi piese celebre în limba franceză,
Le Malentendu a lui Camus, prezentată în cadrul
FETLYF la Saint-Malo, Franţa, şi care a câştigat
marele premiu Sarah Bernhardt de interpretare
feminină, 2009). În 2010, cu sprijinul colegelor
mele profesor Carmen Buruiană şi profesor Car-
men Pughineanu, am organizat o tabără de limba
franceză lângă Toulouse, în Franţa, la care au par-
ticipat 20 de elevi din şcoala noastră. Astăzi, încu-
rajez proiectele de colaborare cu diverse
organisme de învăţământ, în cadrul unor excursii

de cunoaştere şi descoperire a altor spaţii de în-
văţare: în 2018, deplasarea unei clase de ştiinţe
ale naturii la Cluj-Napoca, la Universitatea de me-
dicină şi farmacie Iuliu Haţieganu, pentru activi-
tăţi organizate de Asociaţia Studenţilor
Medicinişti din Cluj-Napoca, în 2019, deplasarea
a 24 de elevi din liceu la Paris, la Muzeul Naţional
de Arheologie, la Muzeul Naţional de Ştiinţe Na-

turale, la Cité des Sciences et de l’Industrie, iar în
2020, 20 de elevi se vor deplasa la CERN, în El-
veţia. În 2016, am avut ideea înfrăţirii între cole-
giul nostru şi un colegiu francez, astfel că, în
fiecare an, derulăm activităţi educative, pe diverse
teme, în cadrul acestei colaborări: arte, sporturi,
limbi străine, istorie, literatură, gastronomie.
Toate acestea, pe lângă celelalte activităţi extraş-
colare, pe care le încurajează colegii mei din
„Petru Rareş”, coordonaţi de colega mea, consi-
lier educativ, profesorul de limba franceză Lore-
dana Mitrea.

– Sunteţi expert (formator/evaluator) DELF
(Diplôme d’études en langue francaise) şi DALF
(Diplôme approfondi de langue francaise). Ce în-
seamnă mai precis aceasta şi care este îndemnul
pe care-l transmiteţi elevilor cu privire la aceste
examene?

– Este vorba despre diplome eliberate de Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale din Franţa, în colabo-
rare cu Centrul Internaţional de Studii Peda gogice
de la Sèvres, din Franţa, care atestă cunoaşterea
şi practica limbii franceze, ca limbă străină, la di-
verse niveluri. Pentru promovarea învăţării limbii
franceze în şcolile din judeţul nostru, am avut ini-
ţiativa formării şi certificării a 20 de profesori de
limba franceză (în 2004) şi în 2014, pentru a fi
formatori/evaluatori pentru aceste cursuri/exa-
mene, organizate de Institutul Francez. Până
acum, patru unităţi de învăţământ din judeţul
Neamţ au organizat aceste cursuri (Colegiul Na-
ţional „Roman Vodă”, Colegiul Naţional „Ştefan
cel Mare”, Şcoala gimnazială nr. 2, Piatra-Neamţ
şi Colegiul Naţional „Petru Rareş”). Colegiul nos-
tru este unul din centrele de cursuri (în 2019, doar
2 centre de cursuri în Neamţ) şi unic centru jude-
ţean/zonal Moldova de examene, pentru D.E.L.F.
scolaire (pentru elevi). Anul acesta, avem patru
grupe de cursuri, pentru nivelurile A2, B1 şi B2,
cu 48 de elevi, la care predăm eu şi colega mea
de limba franceză, profesor Loredana Mitrea. În
fiecare an, profesorii şi liceul semnează o conven-
ţie de colaborare cu Institutul Francez din Iaşi, cu
care colaborăm excelent. Această diplomă este re-
cunoscută în toată lumea, are valabilitate pe tot
parcursul vieţii şi permite: echivalarea probei de
competenţe de comunicare în limbă străină din
cadrul examenului de bacalaureat, înscrierea pen-
tru obţinerea unei burse universitare ERAS-
MUS+, accederea la un loc de muncă într-o
multinaţională sau într-o ţară francofonă, un atu
la angajare. Multilingvismul este una din ţintele

politicii oricărei companii care angajează tineri
foarte bine pregătiţi. Această diplomă a permis,
de-a lungul timpului, ca unii elevi din liceul nostru

să urmeze studii în Franţa, iar astăzi sunt angajaţi
în firme/şcoli superioare din Franţa, Elveţia, Lu-
xemburg, Belgia, Germania, Anglia, Statele
Unite.

– Aţi pregătit ceva special în catedră pentru
marea aniversare de 150 de ani a instituţiei dvs.?

– Aniversarea a 150 de ani a liceului în care
predau mă onorează, ca pe toţi colegii mei, de alt-
fel. Este sărbătoarea liceului, adică a elevilor săi
de ieri şi de astăzi, dar şi a profesorilor. Pe lângă
toate celelalte activităţi de excepţie pe care echipa
managerială şi colegii de la alte catedre le orga-
nizează, pe data de 28 noiembrie, se desfăşoară,
în sala de festivităţi a liceului, începând cu ora
11.30, Conferinţa Courants pédagogiques et ap-
proches en didactique des langues et cultures
étrangères (avantages, limites, perspectives), sus-
ţinută de profesorul Richard Lescure, din Angers,
Franţa, specialist în ştiinţele limbajului, diplomat,
autor de manuale, specialist în evaluare şi certi-
ficare. Am semnat un acord de parteneriat cu In-
spectoratul Şcolar Judeţean, cu CCD şi cu ARPF
Neamţ. La conferinţă, catedra de limba franceză
a colegiului invită pe toţi profesorii de limba fran-
ceză din Neamţ, alături de alţi colegi interesaţi de
domeniul didacticii. Pe toţi îi vom sărbători la
aniversarea centrului excelenţei în educaţie din
Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Petru Rareş”. 

i
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A întrebat prof. Gianina BURUIANĂ
(continuare în numărul viitor)
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diţia 2019 a Zilelor Bibliotecii „G.T. Ki-
rileanu” Neamţ s-a încheiat vineri, 15 no-
iembrie, după ce au fost parcurse cele
peste 25 de evenimente culturale, profe-
sionale şi educative. Acestea au cuprins
lansări de carte şi conferinţe, în ambianţa
salonului de prezentare de carte, expuneri

de produse, accesorii şi consumabile pentru bi-
blioteci, expoziţii de pictură, un târg de ştiinţe
destinat elevilor, sesiuni de comunicări ştiinţi-
fice profesionale, la care au participat numeroşi
manageri şi bibliotecari de la bibliotecile pu-
blice din ţară şi din Republica Moldova.

„Evenimentele organizate cu prilejul Zilelor
Bibliotecii Judeţene «G.T. Kirileanu» Neamţ
s-au desfăşurat sub semnul Anului Cărţii în Ro-
mânia şi coincidenţa face ca, noi, aici, în Neamţ,
să marcăm şi 150 de ani de lectură publică. As-
tăzi, bibliotecile publice şi-au asumat un rol
activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale.
Politicile culturale trebuie să devină o compo-
nentă cheie a strategiei de dezvoltare comuni-
tară. Este o mare bucurie pentru noi că aţi venit
într-un număr aşa de mare pentru a ne fi alături
fapt pentru care vă mulţumim”, a precizat Mi-
haela Mereuţă, director-manager al Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.

„Ne bucură faptul că, alături de breasla bi-
bliotecarilor din ţară, au fost prezente atât de
multe persoane care onorează aceste manifestări
culturale, profesionale şi educative. Am avut un
schimb de bune practici, am putut învăţă fiecare
de la fiecare şi astfel vom putea duce către co-
munităţile noastre reuşitele fiecărei biblioteci.
Este un lucru esenţial, deoarece numai prin acest
mod, bibliotecile s-au putut adapta 3.000 de ani
la necesităţile comunităţilor pe care le deser-
veau. Vivat, crescat, floreat, la 150 de ani de la

debutul lecturii la Piatra-Neamţ!”, a spus Dra-
goş Adrian Neagu, manager al Bibliotecii Jude-
ţene Panait Istrati” Brăila şi vice preşedinte
A.N.B.P.R.

„Neamţul, Gorjul sunt judeţele care
au o echipă foarte bună de bibliotecari. Să
nu uităm că oamenii sunt cei mai impor-
tanţi într-o structură de acest fel. La Mulţi
Ani şi felicitări pentru tot ce faceţi!”, a
transmis şi dr. Daniel Nazare, manager al
Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu”
Braşov.

Printre invitaţii de marcă ai Zilelor
Bibliotecii s-au numărat academicianul
Mihai Cimpoi şi prof. univ. dr. Magda
Ciopraga, fiica academicianului Constan-
tin Ciopraga.

„Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea cu
cititorii dumneavoastră. De fapt, eu sunt
om de bibliotecă. Sunt un cititor al tuturor bi-
bliotecilor din România, începând cu cea a Aca-
demiei Române. Îmi pare bine că aveţi o clădire
impunătoare şi o echipă valoroasă”, a declarat
Mihai Cimpoi.

Cum era de aşteptat, expoziţia de pictură
„Dan Cepoi – 70 de ani de la naştere” a stârnit
un interes deosebit, numeroşi oameni de artă
fiind prezenţi la vernisaj.

„Dan Cepoi a fost un om tumultuos, vulca-
nic, un om care a căutat cu foarte multă sete

ceva. Temele pe care ni le propune sunt deose-
bit de consistente, bogate”, a menţionat preotul
Dorin Ploscaru.

Pictoriţa Mihaela Gheorghiţă Pravicencu a
copilărit cu Dan Cepoi. „Era tumultuos, era
aprig, şi, în acelaşi timp, îşi acoperea sensibili-
tatea, să nu i-o ştie nimeni. Şi poate, din
cauza aceasta, a plecat mai devreme. Să-l
odihnească Dumnezeu acolo unde este,
să aibă parte de culori frumoase, de nimbi
de lumină, aşa cum în toate lucrările lui
apare această boare de lumină care, de
fapt, era sufletul lui”.

Cu ocazia Zilelor Bibliotecii, pr.
prof. Vasile Păvăleanu, paroh al Bisericii
„Sfântul Ioan Botezătorul”, a lansat car-
tea „Viaţa Cuviosului Părinte Justin
Pârvu. Volumul al II-lea: 1964-1991”.

„Acest al doilea volum înfăţişează
viaţa Sfinţiei Sale de la eliberarea din în-
chisoarea Periprava, în 1964, până la în-
temeierea Mănăstirii Petru-Vodă şi
strămutarea sa în preajma satului natal, şi
anume în luna mai a anului 1991. Pentru
realizarea acestui volum, am folosit

documente de la CNSAS, din arhiva mănăsti-
rilor Secu şi Bistriţa, amintirile Părintelui con-

semnate de ucenicii săi, la care am adăugat
propriile amintiri, ca unul ce am fost în preajma
Sfinţiei Sale în această perioadă”, a relatat pă-
rintele Păvăleanu.

Ultima zi a manifestărilor a fost dedicată
unei suite de lansări de carte: „ABCDOGA –
Un destin în Do Major” de Larisa Turea, volum
prezentat chiar de autoare. Tot Larisa Turea a
prezentat şi cartea „Panorama comunismului în
Moldova sovietică” (editor: Liliana Corobca),
apărută anul acesta la Editura Polirom din Iaşi,
cu sprijinul Institutului de Investigare a Crime-
lor Comunismului şi Memoria Exilului Româ-
nesc (IICCMER).

„Vă felicităm pentru aceste manifestări de
mare căldură sufletească pe care le-aţi organi-
zat. Îmi face o mare plăcere să mă aflu la Pia-
tra-Neamţ. Am mai fost aici în urmă cu 22 de
ani când am participat la Festivalul de Teatru.
Eu sunt secretar literar la Teatrul Naţional
„Mihai Eminescu” din Chişinău. Încercăm să
promovăm prin teatru cultura din Basarabia şi
îmi face mare plăcere să vă anunţ că, în zilele
de 24 şi 25 ianuarie, vom fi în turneu la Iaşi, cu
un spectacol de mare răsunet: „Dosarele Sibe-
riei”, a specificat Larisa Turea.

Cu acest prilej, s-au lansat şi publicaţiile
editate de Biblioteca Judeţeană: „Maluri de
Prut”, volumul al III-lea, „Să cunoaştem istoria
judeţului prin memoria comunităţii. Oameni,
locuri, fapte”, volumul al II-lea, şi bio-biblio-
gafiile „G.T. Kirileanu” şi „Veronica Micle”.

Violeta MOŞU

Zilele Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, ediţia 2019
E

Prof. univ. dr. Magda Ciopraga Larisa Turlea

Mihaela Gheorghiţă Pravicencu

Preot prof. Vasile Păvăleanu
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oncurs, cei peste 50 de elevi câştigători
au fost invitaţi să participe la o tabără de
creaţie plastică care a durat 7 zile. În
acest răstimp, tinerii artişti au surprins în
creaţiile lor, pictând în plein-air, în teh-
nici ale desenului, graficii şi picturii,
fragmente din istoria oraşului vechi
Evora reprezentând vestigii romane, po-

duri, clădiri, viaducte, stradele, biserici şi pieţe.

De asemenea, gazdele au organizat vizite
în oraşele Nazare, Bathalia, Monsaraz şi Fa-
tima, locuri în care elevii au luat contact cu par-
ticularităţile arhitecturale ale stilului gotic
manuelin şi au realizat in situ schiţe de peisaj
şi detalii de arhitectură.

La sfârşitul taberei, s-au premiat cele mai
bune lucrări realizate pe parcursul celor 6 zile,
iar România a mai înregistrat o victorie fru-
moasă, obţinând două distincţii preţioase: Men-
ţiunea de onoare la secţiunea individual, grupa
de vârstă 15-18 ani, pentru elevii Laurenţiu
Emanuel Păr (grafică) şi Miruna Ioana Morţe
(pictură). 

Urmare a acestor rezultate, a palmaresului
internaţional al Atelierului de Arte din cadrul
Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”, şi evaluând
portofoliile elevilor săi, juriul Art Next Expo
(Hong Kong) a decis ca România să fie repre-
zentată la acest eveniment global, la începutul
lunii noiembrie 2019, de prof. Cristina Petrariu,
împreună cu Miruna Ioana Morţe şi Laurenţiu
Emanuel Păr.

„Sunt rare situaţiile în care m-am simţit mai
apreciată profesional decât acum. Această invi-
taţie de a reprezenta România la Art Next Expo
din Hong Kong, reprezintă pentru mine confir-
marea internaţională la cel mai înalt nivel al pre-
gătirii şi muncii mele cu elevii pe care îi
coordonez. Toamna se numără bobocii, şi, deşi
nu sunt încă (sper…) ajunsă în toamna vieţii
profesionale, sunt la un frumos moment de bi-
lanţ. Rezultatele acestor copiii mă asigură din
nou că fac ceea ce trebuie, că fac bine ceea ce
fac, cu sacrificiile inerente, în fiecare zi, că efor-
tul meu contribuie încă puţin la o imagine pozi-
tivă a României în lume. Acum este momentul
în care demonstrăm încă o dată, că România nu
este doar ţara dublelor standarde, o ţară de mâna
a doua, a corupţiei şi a ignoranţei. Aceşti copii
sunt cei mai patrioţi români pe care îi cunosc,
pentru că reprezintă o Românie care stă dreaptă,
cu fruntea sus, datorită rezultatelor lor excepţio-
nale, datorită sacrificiului lor zilnic, contorizat
în multe ore de muncă, în renunţări, în decenţă
şi bun simţ” a declarat Cristina Petrariu, preşe-
dinta Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”.

„Art Next Expo”,
o experienţă de neuitat
Bienala Art Next Expo a fost fondată în

2015, fiind singura expoziţie şi târg internaţio-
nal de artă pentru tinerii artişti emergenţi din
întreaga lume. Evenimentul pune faţă în faţă cei
mai valoroşi tineri artişti ai momentului de pe
tot mapamondul, curatori şi colecţionari de artă.
În 2017, evenimentul organizat de guvernul din
Hong Kong, a strâns laolaltă o sută de tineri ar-
tişti selectaţi din 19 ţări. Ediţia aceasta a fost
organizată de guvernul din Hong Kong, în par-
teneriat cu Academii de artă, galerii şi consulate -
le ţărilor participante, precum şi cu muzee de
prestigiu din întreaga lume.

Anul acesta, cea de a treia expoziţie a Bie-
nalei Art Next Expo, a avut loc în Hong Kong,
în perioada 1-4 noiembrie, şi a reunit din nou
peste o sută de participanţi de pe mapamond.
Ei s-au bucurat de prezenţa unui public avizat
şi extrem de numeros, alcătuit din curatori, co-
lecţionari de artă, ataşaţi culturali, membri ai
ministerelor culturii şi educaţiei din Hong
Kong, elevi şi studenţi, localnici şi turişti. Ex-
poziţia a constituit o platformă foarte impor-
tantă de prezentare şi promovare a ţărilor
participante, prin intermediul lucrărilor de artă
de înaltă ţinută şi implicit prin artiştii partici-
panţi.

România a fost selectată să participe cu lu-
crările a trei elevi:
Maria Dima din
Bucureşti; Miruna
Morţe şi Lauren-
ţiu Păr din Piatra-
Neamţ, deţinătorii
a mai multor pre-
mii internaţionale
la concursuri din
Japonia, Hong
Kong, Rusia,
Ucraina, Bulga-
ria, Macedonia,
Portugalia, Statele
Unite, Israel, Tur-
cia, şi multe al-
tele.

Curatorul din Hong Kong care s-a ocupat
de pavilionul European, reputatul profesor, ar-
hitect şi artist vizual Henry Lau, împreună cu
doamna profesor Iris Lee, au selectat 13 elevi
care au aplicat dosare cu portofolii
deosebite şi cv-uri impresionante
pentru participarea la acest eveni-
ment. Au contat foarte mult în pro-
cesul de jurizare şi selecţie, premiile
internaţionale şi participările celor
selecţionaţi la Festivaluri dedicate
artei tinere. La această secţiune, ală-
turi de români au mai participat
elevi din Serbia, Turcia, Israel, Ma-
cedonia, Rusia.

Cei doi elevi pietreni, împreună
cu profesoara Cristina Petrariu, au
vizitat numeroasele pavilioane ale
expoziţiei desfăşurate pe cele două
niveluri ale PMQ, interacţionând cu
artiştii participanţi, au planificat co-
laborări şi schimburi de experienţă,
dar au avut prilejul şi să exploreze
turistic Hong Kong-ul, bucurându-se

de atmosfera unică a portului Victoria Harbour,
a punctului de observaţie Victoria Peak, a stră-
zilor aglomerate din Mong Kok şi Kowloon,
simţindu-se copleşiţi de pădurea de zgârie nori
din zona Central unde au şi locuit timp de 6
zile, de aglomerările urbane de pe insulă dar şi
de atmosfera patriarhală din Sai Kung, cu portul
său, străduţele înguste cu case tradiţionale şi
numeroasele restaurante specifice.

„Le mulţumesc organizatorilor şi juriului
pentru decizia de a-i alege pe tânăra artistă bu-
cureşteancă şi pe cei doi elevi ai mei să repre-
zinte arta tânără din România la o manifestare
atât de prestigioasă. Pentru mine, acest fapt
constituie cel mai bun feedback posibil de-
ocamdată şi cea mai bună confirmare a muncii
mele didactice şi artistice.

Îi felicit pe
Miruna şi pe Lau-
renţiu pentru per-
formanţa lor şi le
doresc răbdare,
consecvenţă şi să
aibă încredere în
ei că pot ajunge la
un nivel la care
pot schimba lu-
cruri care con-
tează. Au
demonstrat inteli-
genţă, creativi-
tate, consecvenţă
şi seriozitate şi
mi-a fost lesne să
înţeleg repede că
arta e marele lor drum în viaţă. L-am auzit re-
cent pe îndrăgitul critic de artă Pavel Şuşară,
într-un interviu al Danielei Zeca-Buzura, afir-
mând despre artă că „nu consolează, ci for-
mează”. Mi-a plăcut zicerea domniei sale şi
cred cu tărie că arta multor artişti astăzi, departe
de a fi pur decorativă, este deopotrivă bucurie
pentru ochi, dar şi concept, este formativă, este
uneori militantă de-a dreptul. Sunt convinsă că
mulţi dintre tinerii artişti contemporani vor
schimba, prin arta lor, tipare, mentalităţi, struc-
turi sociale. Printre ei poate şi copii aparent
obişnuiţi, din Piatra-Neamţ sau de prin alte lo-
curi, pe care îi vedem dimineţile cărându-şi ma-
pele grele cu lucrări, pânzele şi culorile în
goana lor spre o nouă zi petrecută în atelierul
de pictură”, a declarat prof. Cristina Petrariu,
preşedintele Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”.

De la Evora la Hong Kong
(urmare din pag. 1)

c

Laurenţiu Păr

Miruna Morţe
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• Interviu cu pictorul
Dumitru Bostan Junior

Tatăl Dvs. a fost o figură de marcă în lumea
artiştilor plastici. În ce mod v-a inspirat şi
v-a influenţat de-a lungul carierei artistice?

– Tatălui meu îi datorez enorm, şi abia
acum îmi dau seama de asta şi îi simt lipsa,
pentru că m-a călăuzit mereu, atât discret cât
şi direct.

M-a influenţat esenţial. Eu l-am văzut
pictând în casă şi asta a fost ceva nemaipomenit.
Şi acum îmi vin în minte lucruri pe care numai de
la el le ştiu şi pe care nu mi le-a predat nici un pro-
fesor în şcoală. Era un om care iubea foarte mult
arta şi lecturile lui erau foarte serioase în privinţa
asta. Spunea lucruri esenţiale pe care nici nu ştiu
de unde le ştia. De exemplu, apropo de starea în
care pictezi, îl cita pe Grigorescu: „Străduieşte-te
să termini tabloul într-o singură şedinţă, pentru că
mâine, nici peisajul nu va mai fi acelaşi şi nici tu”.
Grigorescu, în maniera lui rapidă şi clară reuşea
asta.

– Apropo de performanţa de a termina un ta-
blou într-o şedinţă, dvs. reuşiţi acest lucru?

– Foarte rar. Şi când îl termin recunosc mo-
mentul şi îl pun deoparte, de teamă să nu-l stric.
Dar de obicei revin mult şi pe unele le termin în
luni şi ani. Mă opresc când nu mai am ce adăuga
sau ce scoate. Tonitza spunea ceva foarte intere-
sant pe această temă: „Intru în atelier şi lucrez la

tabloul care
îmi face cu
ochiul.” Nu
ştiu cine
considera că
nu există ta-
blouri termi-
nate ci
t a b l o u r i
abandonate.

– În
anul 2003
aţi ilustrat
albumul de
artă „Biar-
ritz si loin si
p r o c h e ” ,
apărut în
F r a n ţ a .

Cum a apărut oportunitatea acestei colaborări?
– Prietenul meu, pictorul Vasile Spătaru, un

artist român care este recunoscut acum şi ca un
foarte bun pictor basc, m-a chemat într-o vară la
Biarritz. După un timp m-a îndemnat să pictez. Pe
măsură ce lucram mi-am dat seama ce frumoase
sunt locurile. La vremea aceea Vasile Spătaru era
director artistic al Editurii Atlantica de la Biarritz.
El a văzut de la bun început oportunitatea de a pu-
blica acuarelele, în total peste 20, cert este că le-a
arătat editorului Jacques Darrigrand, un alt om de
artă, căruia i-au plăcut. Timp de un an le-a ţinut pe
birou, iar când cineva îl vizita i le arăta, întrebând
dacă ar merita publicate. A adunat impresiile şi s-a
hotărât să le publice într-un frumos volum format
a l’italien. Acest album a fost pentru o bună bucată
de timp coup de coeur d’Atlantica. A fost un tiraj
de colecţie, tipărit doar în 500 de exemplare, nu-
merotate. După album au mai publicat un set de
cărţi poştale şi apoi postere, toate foarte bine pri-
mite de public. Florence Sturm Borderie, jurnalistă
la cotidianul „La Croix” şi o scriitoare talentată,
colaboratoare a domnului Darrigrand, a realizat o
serie de scrisori imaginare, nişte texte suprarea-
liste, care au completat imaginile.

– Impus de vocaţie, sunteţi numit, după

doamna Iulia Hălăucescu, al doilea acuarelist de
pe meleaguri nemţene. Cum se explică faptul că
vă regăsiţi atât mult în acuarelă?

– Pur şi simplu cred că acuarela mi se potri-
veşte. Cred că n-aş mai fi reluat acuarela dacă nu
ar fi fost povestea de la Biarritz. Am făcut acuarelă
multă în liceu cu bunul profesor Pavel Giligor.
Aveam o lună de practică la sfârşitul fiecărui an,
când pictam pe străzile din Iaşi şi în zona indus-
trială, de unde veneam cu mapa plină de lucrări.
Între timp, în facultate am făcut altceva şi am uitat
de acuarelă. Când a fost episodul Biarritz eu nu
mai lucrasem în această tehnică de 20 de ani, dar
parcă revenisem la ceva firesc. Cu inconştienţa de
atunci unele lucruri mi-au reuşit. Am avut o pros-
peţime dată de această pauză. A fost o întâmplare
minunată pe care o datorez oraşului şi oamenilor
pe care i-am cunoscut acolo.

– Emil Nicolae spunea că absenţa umană din
lucrările dvs. „este numai formală căci tempera-
tura cromatică este aceea a unei îmbrăţişări”.
Poate suplini temperatura cromatică pulsul vieţii
adevărate?

– Nu ştiu de ce se întâmplă lucrul acesta dar
m-a atras mai degrabă acest tip de peisaj, să spu-
nem depopulat. Sunt convins că există o explicaţie
perfect raţională şi pentru asta. S-ar putea să fie in-
fluenţa lui Giorgio de Chirico, pe care îl iubeam
în copilărie, cu pieţele lui goale, cu porticurile tipic
italieneşti, cu umbrele lui prelungi...

Cum să-mi explic absenţa oamenilor? În fil-
mele lui Antonioni sunt perioade foarte lungi fără
dialog, în care se tace mult, ca în Deşertul Roşu şi
altele, ca la sfârşit, în ultimul său film, Dincolo de
nori, să se vorbească întruna. Poate la un moment
dat îmi va veni şi mie vremea să fac numai oa-
meni. 

Cioran spunea: „Îmi plac chiparoşii şi peisa-
jele depopulate”. Mie îmi plac plopii şi peisajele
depopulate. Este şi ceva legat de un sentiment de
solitudine. Ceea ce fac este un demers solitar ca şi
al scriitorului şi ca în toate artele.

– Stăpâniţi la perfecţie ştiinţa exploatării
efectelor luminii, dar „Interioarele” dvs. sunt în
general nişte spaţii misterioase. De ce fugiţi? Ce
ascundeţi?

– Şi aici este vorba cam de acelaşi lucru. Nişte
uşi, nişte scări care nu se ştie unde duc, trepte, ho-
luri. Este o temă, mai mult ca o obsesie care a apă-
rut prin anii 2000 şi de care trebuia să scap într-un
fel sau altul. O inspiraţie... Am făcut vreo 25-30
de lucrări de acest gen şi cred că este vorba despre
un sentiment de claustrare aici. Bănuiesc cam de
unde mi s-ar putea trage. În 1977 am intrat la Li-
ceul „Octav Băncilă” din Iaşi, în clasa a IX-a şi
asta era la câteva luni după cutremur. Liceul era şi
este în continuare în spatele Filarmonicii, în fostul
colegiu Notre Dame, o clădire foarte frumoasă, dă-
râmată în bună parte la acea dată. Noi, elevii, mer-
geam şi bântuiam prin sălile acelea de clasă goale
şi era fascinant, aveam impresia că noi le desco-
perim pentru prima oară. În pod erau multe lucrări
ale absolvenţilor şi scotoceam prin ele, mai pictam
pe spatele lor. Acele impresii mi s-au întipărit...

– Este adevărat că în ilustrarea oraşului nos-
tru doriţi să induceţi mai mult o stare decât o idee? 

– Cu asta rămâi, cu starea, nu cu informaţia.
Cu ceva inexplicabil care simţi că te schimbă
puţin. Asta face un film bun, un tablou bun. Din-
colo de poveste, pictura e făcută din potriviri de
pete colorate care creează emoţie. Tema poate să
nu existe, ca în pictura abstractă, ca în muzică.

– Cât de ataşat vă simţiţi de Piatra-Neamţ?
– Ne-am împăcat. Mie îmi place Bucureştiul.

Un oraş mare îţi dă energie, te inspiră, dar acum îl
prefer mai mult ca turist.

Arta ca o stare de solitudine

–

Renumele pictorului Dumitru Bostan Junior a depăşit de mult graniţele
meleagurilor nemţene şi ale României, tablourile sale aflându-se şi în colecţii
private din Franţa, Germania, Italia, Olanda, Israel şi SUA. Este prezent în
„Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani”, concepută de Vasile Florea
(Editura Arc 2000, Bucureşti 2003) şi în volumul „Un secol de arte frumoase
în Moldova”, de Valentin Ciucă (Editura ART XXI, Iaşi 2009). Această re-
cunoaştere este rezultatul talentului, personalităţii, libertăţii de creaţie artis-
tică, la care se adaugă lirismul, aspiraţia către sinteză, echilibrul şi anumite
preocupări metafizice. O cutezanţă care merge până la temeritate în căutarea
de noi mijloace de expresie plastică, un sentiment de eliberare care justifică
experienţele cele mai avansate, dublat de un efort de conservare a identităţii
proprii. Un artist înnăscut, care cunoaşte temeinic secretele culorilor, pe care
le înţelege şi le stăpâneşte, conducându-le până la expresivitatea supremă.
Marcel Dragotescu aprecia că, lucrările lui Dumitru Bostan Jr. ni se prezintă

ca fiind îndelung elaborate, fără ca undeva forma sau culoarea să scape de sub control, iar această
exigentă minuţie le conferă o anumită ţinută aristocratică, dar fără morgă şi tuşe epatante, lăsând
să transpară marea sensibilitate a artistului.

Născut la 27 noiembrie 1962 în Piatra-Neamţ, este absolvent al Institutului de Arte Plastice Ni-
colae Grigorescu din Bucureşti, secţia artă monumentală-restaurare, discipol al profesorilor Simona
Vasiliu-Chintilă şi Dan Mohanu. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi, de la de-
butul din 1986 a participat la numeroase proiecte personale şi colective, dintre care enumerăm doar
câteva, din ultimii ani: Expoziţie de grup „Interstiţiu plastic-Nemţeni la Palatul Brukenthal”, Muzeul
Naţional Brukenthal, Sibiu (2014); Saloanele Astrei, Sibiu (2014); Expoziţie de grup „4 Plus”, Elite
Art Gallery, Bucureşti (2014); Expoziţie personală, Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ (2015); Expoziţie
colectivă, Muzeul Bucovinei, Suceava (2017); Expoziţia grupului „4 Plus”, Muzeul „Ion Irimescu”,
Fălticeni (2018); Expoziţia grupului „4 Plus”, Muzeul Bucovinei, Suceava; Expoziţia grupului „4
Plus”, Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ, (2019). În 2009 a obţinut Premiul pentru grafică al Bienalei
„Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ iar în 2019 Premiul „Victor Brauner”. 

Într-o întâlnire încărcată de emoţie, am încercat să pătrund în lumea tainică a lui Dumitru Bostan
Junior.
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Arta ca o stare de solitudine
Criticul de artă Marius Tiţa este un răsfăţat
al lumii culturale din Piatra-Neamţ. Ştiu că
vă cunoaşteţi bine...

– Acum vreo cincisprezece ani am pri-
mit o invitaţie pentru a expune la United
Nations House din Bucureşti. La rugămin-
tea prietenului nostru comun Mihai Gavril,
Marius mi-a vernisat expoziţia. Atunci l-am

cunoscut şi de atunci am rămas prieteni. A fost o
întâlnire memorabilă cu un om deosebit. Un mo-
ment de neuitat, urmat de altele asemenea când
mi-a prezentat tablourile din perspectiva lui, el
fiind un foarte bun cititor de artă.

Avem multe în comun. Când ne întâlnim,
batem împreună târgurile din Bucureşti după ta-
blori, desene vechi, antichităţi. Ne vedem rar, din
păcate, dar cu mare drag de fiecare dată. Este
foarte cult şi un foarte bun călător, care studiază
bine înainte de a vizita o destinaţie, ştie exact ce
are de văzut şi apoi savurează momentul consu-
mului turistic. 

– Mihail Gavril, Dumitru Bostan Junior, Mi-
hail Voicu şi Niculai Moroşan sunt vectorii gru-
pării artistice „4 Plus”. Vorbiţi-ne despre
geneza acesteia. Ce v-a chemat către această
grupare?

– Ne-am întâlnit în liceu. Am fost patru ani
împreună, lucram şi ne plăcea ceea ce făceam. La
un moment dat, acum 10 ani, Mihail Voicu a avut
iniţiativa de a ne reuni într-un grup. Am fost ime-
diat cu toţii de acord fără să stăm prea mult pe gân-
duri. După câteva luni de la naşterea grupării
ne-am întâlnit la expoziţia de la Piatra-Neamţ, care
a şi marcat debutul nostru, unde au fost invitaţi şi
alţi colegi de-ai noştri. De aici denumirea de „4
Plus”, adică plus invitaţii. Am repetat isprava şi
anul acesta, la sărbătorirea a 10 ani de activitate,
când printre invitaţi au fost şi alţi colegi de breaslă
şi o parte din profesorii noştri. Totdeauna este o plă-

cere să ne revedem, cu treabă sau fără, este ceva
care ne stimulează şi an de an facem două-trei ex-
poziţii, la Suceava, la Iaşi, la Bucureşti, la Piatra etc.

– Cum s-a modificat în timp viziunea dvs. le-
gată de întâlnirile cu publicul? 

– Din păcate, nu prea ies în ultima vreme în
public. Am expus anual până acum vreo cinci ani.

Aşa simţeam eu nevoia atunci, pentru că asta mă
punea la lucru şi îmi dădea o motivaţie. Din iarnă
şi până în vară pictam de rupeam pământul. Acum
lucrez mai liniştit, fără presiune, în ritmul meu şi
prefer să gândesc mai mult la o lucrare. Mă simt
mai bine aşa şi totuşi ca să mă justific în faţa mea,
îmi spun că cine face prea multe expoziţii nu are
timp să picteze. 

– Ce sentiment vă încearcă în urma obţinerii
recentului premiu la Bienala „Lascăr Vorel”? 

– Sunt bucuros, bineînţeles. Este vorba de pre-
miul Asociaţiei Culturale Liviu Suhar, pe care l-am
primit alături de Nicu Moroşan. Domnul Suhar ne
cunoaşte bine evoluţia şi lucrăm împreună de ceva
vreme în taberele pe care le organizează la Iaco-
beni.

– Ce loc ocupă muzica în viaţa pictorului Du-
mitru Bostan Junior?

– Iubesc muzica. Îi prefer pe Ceaikovski, Ra-
chmaninov, Brahms dar nu îi ascult atunci când
pictez. Îmi cer toată atenţia şi trebuie să pun pen-
sula jos pentru că nu pot face două lucruri deodată;
dar îmi trebuie un fond sonor, de regulă radio, care
merge acolo în legea lui. Trebuie să am ceva, să
nu fiu concentrat numai la povestea de la şevalet. 

Dar legat de asta, realizez de ceva vreme că
de la muzicienii pe care îi mai ascult la radio vine
cea mai bună critică de artă. Acolo se vorbeşte des-
pre lucruri comune celor două arte. Armonie, ritm,
culoare.

– Ce ne puteţi spune despre cromatica dvs.?
Sunteţi fidel unei game sau aţi înregistrat schim-
bări de-a lungul timpului?

– Depinde de ce-mi cere tabloul, dar s-a cris-
talizat în timp o paletă de bază. Lucrez cu ruşinos
de multe culori, vreo 12. Alţii lucrează cu mult
mai puţine şi abia acolo se vede priceperea, să
faci ceva cu minim de mijloace. Nu reuşesc tot-
deauna asta, trebuie să fiu sigur că am pe paletă
cele 12 culori, fie că le folosesc fie că nu. Gama
mea generală este totuşi destul de caldă. În ultima
vreme am mai scăpat de culorile de pământ. Au
rămas doar ocrul şi sienna arsă. Când făceam na-
tură statică şi aveam impresia că asta voi face
toată viaţa, lucram în clar-obscur şi foloseam mai
toate pământurile. Acum mă bucur de culoare şi
de infinitele combinaţii posibile. Îmi place foarte
mult combinaţia dintre un soi de violet şi oranj,
unde se petrece ceva foarte frumos. Şi ca să în-
cheiem tot cu o glumă, se spune că prima parte a
vieţii ţi-o petreci făcând şi a doua înţelegând ce
ai făcut. 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

–

XXIV-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie de la
Piatra-Neamţ, din perioada 18-27 octombrie, se consacră drept
evenimentul educaţional al anului 2019. Fără frontierele limbii şi
culturilor celor 148 de elevi şi profesori, veniţi din 21 de ţări din
Europa, America şi Asia, limbajul comun a fost curiozitatea de a
se cunoaşte, de a explora ţinutul Neamţului, bucuria de a împărtăşi
experienţe inedite, trăite în cele zece zile de eveniment. Desemna-

rea municipiului Piatra-Neamţ ca gazdă a competiţiei, în anul când se
împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea Uniunii Astronomice Internaţionale
şi 150 de ani de existenţă a Colegiului Naţional „Petru Rareş”, a fost ar-
gumentul care a motivat organizarea impecabilă a competiţiei. Hotărâţi
să dea tot ce au mai bun, cei 7 copii frumoşi care au compus echipa Ro-
mâniei şi-au adjudecat podiumul, cu o medalie de bronz, patru de argint
şi două de aur.

Un spectacol deosebit în deschiderea oficială a olimpiadei s-a des-
făşurat duminică, 20 octombrie, la Sala Polivalentă din Piatra-Neamţ.
Au fost implicaţi peste 1.800 de directori, profesori şi elevi din Neamţ.
Oaspeţii au putut admira o expoziţie cu costume tradiţionale şi obiecte
de artizanat, o alta cu bunătăţi de toamnă, momente artistice (Liceul de
Arte „Victor Brauner” şi Seminarul Teologic „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”) şi folclorice (ansamblul „Toporaşul” al Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, ansamblul „Căiuţii” din Borleşti ş.
a.).

Au urmat probele competiţiei: cea scrisă, din 21 octombrie, şi cea
practică, din 23 octombrie, desfăşurate la colegiul „Petru Rareş” şi cea
observaţională, din noaptea de 22 octombrie, derulată pe stadionul mu-
nicipal din Piatra-Neamţ, cu 25 de staţii de observare, cu telescoape iden-
tice pentru toţi concurenţii. Proba s-a desfăşurat începând cu ora 20.30
şi s-a încheiat la ora 2, timp în care toţi cei 98 de concurenţi au analizat
bolta cerească în căutarea Neptunului şi au răspuns cerinţelor probei ob-
servaţionale. 

Premierea olimpicilor a avut loc la Teatrul Tineretului. Oaspeţii au

fost întâmpinaţi cu expoziţia de icoane pictate pe lemn, în stil bizantin
şi neobizantin, a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin
Costachi” Mănăstirea Neamţ, în acordurile muzicii de cameră şi celebra
„Baladă” a lui Ciprian Porumbescu.

Emoţiile au electrizat atmosfera de gală la momentul decernării pre-
miilor. Rezultat excelent pentru Flavia Cristina Pascal, în clasa a X-a la
„Petru Rareş”, care, la prima participare în competiţia de înaltă anver-
gură, a câştigat medalia de bronz. Medalii de argint au câştigat Teodor
Ionuţ Grosu, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, Dra-
goş Andrei Sârghi, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava,
Traian Rareş Tuş, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare
şi Adrian Marian Ţiripa, de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila.
Medalii de aur au fost obţinute de Daria Teodora Hărăbor, de la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi şi George Cristian Ardeleanu, de la
Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti.

La această ediţie s-au acordat diplome de participare pentru 36 de
elevi, 31 medalii de bronz, 21 medalii de argint, 11 medalii de aur, 9 pre-
mii speciale, diplome acordate profesorilor coordonatori ai echipelor din
ţările participante. Ministerul Educaţiei Naţionale a acordat diplome de
excelenţă organizatorilor.

Referindu-se la eveniment, inspectorul Cristinel Secară a conchis:
„Organizarea unei competiţii internaţionale la cel mai înalt nivel ştiinţific
a necesitat un efort remarcabil al întregii comunităţi educaţionale din ju-
deţul Neamţ: 165 de profesori de fizică din liceele şi şcolile gimnaziale
membrii Asociaţiei profesorilor de fizică «Physics@NT», profesori de
limbi străine, istorie-geografie, arte, informatică, tehnologii, peste 80 de
elevi voluntari din şcolile nemţene. În numele organizatorilor, mulţumim
tuturor factorilor implicaţi în organizarea ediţiei a XXIV-a a Olimpiadei
Internaţionale de Astronomie la Piatra Neamţ, ediţie care, conform par-
ticipanţilor, a fost una memorabilă!”. (N. R. – text prelucrat. Sursa: Me-
sagerul de Neamţ)

RED.

EVENIMENT: Olimpiada Internaţională de Astronomie de la Piatra Neamţ 
A
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Plămădit din sânge ardelean şi oltean, 
născut dobrogean, format moldovean, 
devine mai târziu basarabean. 

(preot Vasile Ţepordei)

atăl lui Constantin Tomescu, Nicolae, era
originar din Baia de Aramă, Olte nia, iar
mama, Ştefania, din Săliştea Sibiului, era
descendentă dintr-o importantă familie de
mocani ardeleni. Constantin se naşte la
Constanţa, la 20 februarie 1890, devenind
astfel un vlăstar al Dobrogei. 

Soarta a fost vitregă cu micul Constantin.
Rămâne orfan de tată la vârsta de 3 ani şi rolul
patern a fost preluat de preoţii de la biserica din
apropiere, pe care o frecventa dus de mamă, fire
evlavioasă şi păstrătoare a tradiţiilor ortodoxe.
Amintirile din copilă rie, până a rămâne orfan şi
de mamă, sunt împresurate cu frumoase evocări
despre da tinile şi tradiţiile dobrogenilor, descrieri
ale oraşului Constanţa, pline de viaţă şi culoa re,
cu nostalgii şi evocări ale figurii mamei pe care
o numea duios „măicuţa mea dragă”, cea care „a
sădit în sufletul meu un început de iubire a nea -
mului nostru românesc”.

La vârsta de 9 ani îşi pierde şi mama, rămâ-
nând orfan de ambii părinţi. Nea vând pe nimeni
pe lume, se zbate ca peştele pe uscat. Epitropia,
pusă de Tribunalul din Constanţa să-l crească, ri-
sipeşte averea destul de consistentă, adunată de
pă rinţi pentru a-i asigura un viitor fără griji şi re-
fuză să-l sprijine să studieze la gimna ziu. Pentru
a supravieţui Constantin încearcă să înveţe tâm-
plăria, să devină hamal în port sau băiat de pră-
vălie într-o librărie din oraş, ba chiar încearcă
să-şi facă o carieră militară, intrând copil de trupă
în marină.

Însă sufletul său, înclinat spre studiu, nu se
împăca cu această situaţie. Se alipeşte de proto-
popul oraşului, preotul Gheorghe Niculescu,
care, apreciindu-i dragostea de cele bisericeşti, îl
sprijină pe micul orfan să se înscrie la Seminarul
Teologic din Galaţi. Datorită unui complex de
împrejurări, descris în amănunt în cuprinsul me-
moriilor sale1, Constantin Tomescu nu trece con-
cursul, dar, cu acest prilej, îl cunoaşte pe
arhima dritul de scaun Nicodim Munteanu, viitor
episcop de Huşi, mitropolit al Moldovei şi pa-
triarh al României, de care-l va lega un statornic
sentiment de fidelitate şi admiraţie. Imaginea vlă-
dicăi Nicodim, aşa cum este conturată de către
Constantin Tomescu în memoriile sale, este una
mai mult decât măgulitoare, fiind cea mai deta-
liată biografie a celui de-al doilea patriarh al Ro-
mâniei, redactată de un contemporan. 

Cu sprijinul lui Nicodim Munteanu, tânărul
Tomescu reuşeşte în cele din urmă să intre la se-
minarul din Iaşi, pe care-l absolvă ca premiant,
în 1912. Doritor să-şi con tinue studiile, Constan-
tin Tomescu urmează Facultatea de Teologie din
Bucureşti, unde se afirmă ca un eminent, dar şi
ca lider de opinie dinamic, animat de marele
ideal al unităţii naţionale. 

Ales preşedinte al studenţilor de la Teologie,
Tomescu trece în Ardealul maicii sale, aflat sub
stăpânire chesaro-crăiască, cu un grup de 30 de
studenţi de la Teolo gie, pentru a aduce românilor
ardeleni un mesaj al patriei libere. Acolo, prin in-
ter mediul Asociaţiei „Astra”, face cunoştinţă cu
Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Vasile Bologa.
Este arestat de autorităţile maghiare şi reţinut în
penitenciarul din Sibiu până ce guvernul român
reuşeşte să-l elibereze. Acţiunea studenţilor teo-

logi a aflat mare ecou în rândurile românilor din
Ardeal, care visau la unirea cu Patria Mamă. 

În 1916, anul intrării României în Primul
Război Mondial alături de Antantă, Constantin
Tomescu era proaspăt absolvent al Facultăţii de
Teologie, visând la o bursă în străinătate. Însă
„chemarea istoriei” l-a determinat să se înroleze
ca soldat voluntar, făcând parte din echipa unui
tren sanitar, pe întreaga durată a războiului. Se

ocupă de îngri-
jirea răniţilor,
de nevoile spi-
rituale ale com -
batanţilor şi i
se încredinţea -
ză, inclusiv, res-
ponsabilitatea
de grefier al
trenului, sarci -
nă care într-un
fel anticipează
viitoarele acti-
vităţi ale lui
Constantin To-
mescu. 

În condi-
ţiile dezagregării fostului Imperiu ţarist şi a im-
pactului revoluţiei bolşe vice, mişcarea naţională
a românilor din Basarabia decide ca teritoriul
dintre Prut şi Nistru să se unească cu România.
Ziua de 27 martie 1918 (st.v.), zi în care la Chi-
şinău, în şedinţa Sfatului Ţării, a fost adoptată
Declaraţia de Unire a Basarabiei cu ţara-ma mă,
România, îl găseşte pe Constantin Tomescu în
trenul sanitar, luptând împreună cu echipa medi-
cală împotriva febrei recurente şi a tifosului
exantematic. Vestea, ne asigură autorul în memo-
riile sale, a fost primită cu mare entuziasm şi bu-
curie. 

Anul 1918 a reprezentat nu doar anul Unirii
Basarabiei cu ţara-mamă, dar a devenit şi anul în
care tânărul absolvent al Facultăţii de Teologie
din Bucureşti, Con stantin Tomescu, îşi începe ca-
riera profesională, în chip neaşteptat pentru el,
chiar pe meleaguri basarabene. După mai bine de
un secol, timp în care românii basa rabeni au fost
integraţi cu forţa din punct de vedere bisericesc
în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind supuşi
unui aspru proces de rusificare, venise momentul
ca viaţa bisericească din Basarabia să se regă-
sească sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române.
În vederea reorganizării vieţii bisericeşti dintre
Prut şi Nistru, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, trimite în Basarabia, ca locţiitor al scau-
nului arhie piscopiei Chişinăului, pe episcopul de
Huşi, Nicodim Munteanu. Având nevoie de oa-
meni pentru a întocmi cancelaria epar-
hială, vlădica Nicodim, de comun acord
cu ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii,
Simion Mehedinţi, îl numeşte pe Con-
stantin N. Tomescu în funcţia de secretar
general al Mitropoliei Basarabiei. Ceea
ce părea o slujbă temporară s-a dovedit
a fi o activitate întinsă pe mai bine de
două decenii. Astfel, „plămădit din
sânge ardelean şi oltean, născut dobro-
gean, format moldo vean, devine basara-
bean, prin tot ceea ce a dat bisericii şi
ţării sale”, avea să spună despre Con-
stantin Tomescu unul din foştii săi dis-
cipoli, Vasile Ţepordei2.

Alegând să-şi trăiască viaţa şi să-şi
construiască o carieră în Basarabia,

Constantin Tomescu devine, sub anumite as-
pecte, mai „basarabean” decât înşişi basarabenii.
Din punctul său de vedere, Basarabia se prezenta
ca o uriaşă mare spirituală, aflată sub pustiuri,
care trebuia scoasă în evidenţă şi canalizată în
formă şi expresie româ nească. Această misiune
profesorul Tomescu a îndeplinit-o fie de la înăl-
ţimea cate drei universitare, fie din poziţiile ad-
ministrative din interiorul Bisericii, ca om politic
şi ca învăţat. Iniţial, a avut sarcina să prelucreze
documentele Cancelariei eparhiale în limba ro-
mână literară. În timp, a devenit persoana indis-
pensabilă a Cancelariei Epar hiei Chişinăului, pe
care a organizat-o sistematic, colaborând fruc-
tuos cu Gurie Gro su, arhiepiscop al Chişinăului
şi mitropolit al Basarabiei, precum şi cu urmaşul
acestu ia, Efrem Enăcescu, care a condus eparhia
din postura de locotenent de mitropolit.

În urma reorganizării administrative a Bise-
ricii Basarabiei, teritoriul fostei Arhi episcopii a
Chişinăului şi Hotinului a fost împărţit în trei: Ar-
hiepiscopia Chişinăului şi Episcopia Cetăţii Albe
-Ismail, care au format Mitropolia Basarabiei, şi
Episcopia Hotinului, cu reşedinţa la Bălţi, inclusă
în componenţa Mitropoliei Bucovinei. Primul
episcop al Hotinului a fost ales, în martie 1923,
Visarion Puiu, până atunci episcop de Argeş, care
a devenit prieten apropiat al profesorului To-
mescu. Visarion Puiu a desfăşurat în noua eparhie
o „lucrare epocală”, după cum s-a exprimat, în
amintirile sale, Constantin Tomescu. Un vast pro-
iect ctitoricesc, economic şi cultural a fost im -
plementat cu îndârjire de către episcopul Visarion
într-un spaţiu vitregit, iar prietenul său Tomescu
alocă pagini însemnate în memoriile sale acestor
realizări. Pe întreg parcursul carierei lui Visarion
Puiu, Constantin Tomescu i-a fost alături, împăr-
ţindu-şi timpul între Chişinău şi Bălţi. Deşi, de-
putat în Adunarea Eparhială din Chişinău şi
re prezentant al Arhiepiscopiei Chişinăului în
Congresul Naţional Bisericesc, Constantin To-
mescu a fost ales – ca o recunoaştere a implicării
sale active în Episcopia Hotinului – deputat în
Adunarea Eparhială de la Bălţi. 

Alături de activitatea pe teren administrativ
bisericesc, Constantin Tomescu desfă şoară o in-
tensă activitate pe tărâm cultural. La Chişinău, el
găseşte revista „Luminăto rul”, scoasă de mai
mulţi ani în limba română, dar redactată cu litere
chirilice de către iconomul mitrofor Constantin
Popovici. Se alătură colaboratorilor revistei, pu-
blică o serie de studii despre istoria românilor,
devenind, în timp, redactor al acestei reviste.

Împreună cu profesorul universitar Toma G.
Bulat, iniţiază, la Chişinău, apariţia revistei tri-
mestriale de istorie şi geografie a Moldovei dintre

Constantin N. Tomescu, profesor universitar şi secretar
al Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică

T
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rut şi Nistru, „Arhivele Basarabiei”, care a apărut în perioada ani-
lor 1929-1938. Scopul „Arhivelor Basarabiei” era „studierea pă-
mântului şi a omului acestui ţinut de graniţă”3, având o „orientare
patriotică, de dezvoltare a conştiinţei naţionale şi de contribuire
la scrierea istoriei adevărate a ţării”4. Majoritatea materialelor pu-
blicate sunt documente de arhivă re feritoare la istoria Moldovei
şi istoria bisericii din ţinut, probleme de drept, dispoziţii, hotărâri,

scrisori şi declaraţii aparţinând diverselor structuri de stat, dar şi per-
soanelor particulare. Materialele publicate au fost îngrijite, prefaţate şi
comentate de Leon T. Boga, Toma G. Bulat, Constantin N. Tomescu,
Emil Gane, Iosif Lepşi, Paul Mihail, Ioan Pelivan, Ştefan Ciobanu, Vic-
tor Tufescu, Constantin Popovici, ş. a. Revista s-a bucurat de atenţie
sporită din partea autorităţilor şi istoricilor. A fost susţinută de Nicolae
Ior ga care se interesa mereu de documentele noi tipărite în paginile re-
vistei. ulte dintre documente, pierdute din cauza evacuării arhivelor în
perioada războiului, au putut fi identificate mai târziu şi preluate de pres-
tigioasele colecţii editate de Academia Ro mână (Documente privind Is-
toria României şi Documenta Romaniae Historica), doar datorită
faptului că au fost publicate în paginile revistei „Arhivele Basarabiei”. 

Constantin N. Tomescu a fost, totodată, şi unul din redactorii „Re-
vistei istori co-bisericeşti din Chişinău” prin intermediul căreia se rea-
ducea în atenţie istoria bisericii din Basarabia. 

De asemenea, nu trebuie uitat că
profesorul Tomescu este autorul unei
substan ţiale opere istoriografice.
„Strădania mea publicistică” (numele
unuia dintre capito lele memoriilor) se
încununează cu mai multe opere de
istorie a Bisericii Române, printre
care merită a fi numite: Istoria Sfintei
Mănăstiri Hârjauca, Chişinău, 1924;
Epi scopia Hotinului. Date istorice şi
statistice, Chişinău, 1925; Documente
şi scrisori din fa milia Andronachi Do-
nici, Chişinău 1928; Catagrafia Ba-
sarabiei din 1817, Chişinău 1928;
Înfiinţarea Episcopiei Chişinăului şi
Hotinului (1813), în „Arhivele Basa-
rabiei”, an I, 1929, nr. 1; Exarhul Ga-
vriil şi Mitropolitul Ignatie al
Ungrovlahiei, 1810, în „Arhivele Ba-
sara biei”, an. II, 1930, nr. 2; Ştiri ca-
tagrafice din Biserica Moldovei din 1809; Documente basarabene, 2
volume, Chişinău 1928-1938 (în colaborare cu Visarion Puiu, Ştefan Be -
rechet, Ştefan Ciobanu şi Leon T. Boga) ş. a., în total peste 50 de lucrări.
Una din marile satisfacţii din viaţa lui Constantin Tomescu a fost înfiin-
ţarea Fa cultăţii de Teologie din Chişinău. Memoriile lui Constantin N.
Tomescu, editate recent într-un volum de 1100 pagini5, se constituie într-
o sursă esenţială de cunoaştere a activităţii acestei instituţii, cu un rol
major în viaţa spirituală a Basa rabiei interbelice. 

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC,
George ENACHE

(continuare în numărul viitor)

1 Constantin N.Tomescu, Jurnal din viața mea. Chișinău, Cartdidact 2018.
2Vasile Țepordei, Profesorul universitar Constantin N. Tomescu, în: „Au murit
cu gândul și dorul de Basarabia”. Editura Eminesu, București, 1997, p. 59.3
3Arhivele Basarabiei, nr. 1, 1929. Tipografia Eparhială „Cartea Românească”.
Chișinău, 1929. 
4Silvia Corlăteanu-Granciuc, Revista „Arhivele Basarabiei” (1929-1938) și
autorii ei. În: „Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova”. Volum II,
Chișinău, 1999, p. 76.
5A se vedea Constantin N.Tomescu, Jurnal din viața mea. Chișinău, Cartdidact
2018.

Constantin N. Tomescu,
profesor universitar

şi secretar
al Mitropoliei Basarabiei
în perioada interbelică
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In memoriam
ANTON MORARU, 

savantul care a avut curajul
să apere adevărul istoric

La 26 octombrie, curent, la Cimitirul central din
Chişinău, a avut loc dezvelirea monumentului pro-
fesorului Anton Moraru, unul dintre cei mai activi
istorici basarabeni. A fost un specialist-tribun, un
apărător veritabil al adevărului istoric. Profesorul
Anton Moraru a intrat în conştiinţa colectivă prin
monografiile sale şi prin publicistică, articolele lui
fiind publicate, în special, pe paginile săptămâna-
lului „Literatura şi Arta”.

La răscrucea anilor 80-90, când a sosit timpul rostirii marilor adevă-
ruri, Anton Moraru, spre deosebire de unii dintre colegii de breaslă,
trece acest examen cu brio. În presa periodică, în acel moment cea
mai operativă şi eficace tribună de propagare a cunoştinţelor istorice,
Anton Moraru publică o serie de articole şi materiale referitoare la
evenimentele cruciale ale românilor din spaţiul pruto-nistrean. Ros-
teşte adevărul deplin despre conţinutul, semnificaţia şi consecinţele

anului 1812 pentru românii din Basarabia, se pronunţă franc pe marginea
evenimentelor istorice din anii 1917-1918 din Basarabia, apreciază obiectiv,
fără nici un ambalaj ideologic, evenimentele din 1940-1944. Împreună cu
alţi colegi de breaslă, toţi deopotrivă dornici de a afla adevărul istoric şi a-l
prezenta publicului larg, lucrează la întocmirea unui impunător volum de
documente şi materiale despre calvarul prin care au trecut românii basara-
beni în anii 1946-1947 drept rezultat al foametei organizate de sistemul to-
talitar comunist.

Rezultatele investigaţiilor de istorie naţională sunt sistematizate în cartea
„Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993)”, lucrare care a aco-
perit un imens gol în istoriografia noastră la acel moment. Prin insistenţa-i ca-
racteristică învinge o serie de obstacole birocratice, inclusiv din partea
organelor abilitate să asigure procesul de învăţământ cu literatură didactică şi,
graţie entuziasmului şi susţinerii unor oameni de bună credinţă, lucrarea vede
lumina tiparului. Gratis difuzată aproape tuturor secţiilor raionale de învăţământ
din republică şi, iarăşi fără nici un concurs din partea ministerului de resort,
această lucrare a profesorului Anton Moraru a devenit un adevărat abecedar
istoric pentru o întreagă generaţie de elevi, studenţi, amatori de istorie.

Este autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice (monografii, articole, studii).
Pe parcursul a 50 de ani de activitate în şcoala superioară profesorul uni-
versitar Anton Moraru a susţinut prelegeri în faţa a cca 20.000 de studenţi,
a pregătit opt doctori în ştiinţe, 40 de masteranzi. Este bine cunoscut de spe-
cialiştii de peste hotare. Domnia sa a participat la 30 de conferinţe şi sim-
pozioane internaţionale consacrate problemelor contemporane, care s-au
desfăşurat la Chişinău, Galaţi, Bucureşti, Iaşi, Oradea, Tallin, Moscova,
Sankt-Petersburg, Kiev, Odesa etc.

Totodată, împreună cu alţi autori a cercetat şi a scos de sub tipar mono-
grafii despre istoria unor localităţi din Republica Moldova (Pistruieni, Ma-
teuţi ş. a.).

În toate cărţile şi articolele sale profesorul Anton Moraru ţinea să de-
monstreze că istoria nu numai ne învaţă, dar şi îi pedepseşte pe acei care  au
însuşit-o prost, pentru că ea este lumina adevărului. Aducem doar câteva tit-
luri: „Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria 1812-1993” (1995); „Anul
1918 – ora astrală a neamului românesc” (1998); „Contribuţii la metodologia
criminalisticii” (2001); „Ştiinţa istoriei şi contextul intereselor politice”
(2003); „Istoria Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova”
(2005); „Istoria Sindicatelor din agricultură şi industria prelucrătoare a Re-
publicii Moldova” (2006); „Metodologia istoriei” (2007); „De ce moldove-
nii sunt români?” (2007) etc.

Ştiind că necruţătoarea clepsidră îi cerne zilele în mod vertiginos, s-a
străduit să folosească fiecare oră pentru a examina, a analiza, a descrie în
mod coerent şi logic faptele şi evenimentele istorice. A urmat cu stricteţe
povaţa poetului latin Horaţiu, care spunea: „Carpe diem!” adică „fructifică
ziua”, nu o pierde în zadar! Dorea să vadă terminată biserica de la Pistruieni,
localitatea sa de baştină, să deschidă un muzeu al satului natal, să mai pu-
blice cărţi despre înaintaşii baştinei. Nu a mai apucat, fiindcă atâtea zile i-a
dat Cel de Sus. Dumnezeu să-l odihnească în pace. (Sursa:
www.cuvântul.md)

Ion CERNEI

Mitropolit Visarion Puiu

...
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pera literară este un complex de sensuri şi
semnificaţii care se cer interpretate, desci-
frate, clarificate şi înţelese. Pentru determi-
narea lor hermeneutică se apelează la diferite
metode didactice, fie tradiţionale, fie mo-
derne. O sarcină textuală poate fi eficientă în
cazul în care stimulează gândirea elevilor.
Încă în 1967, Edward de Bono a lansat con-

ceptul de gândire laterală, care desemna un proces
sistematic de a gândi, depăşind tiparele limitative
ale gândirii logice. „Nu poţi săpa o groapă nouă
adâncind o groapă mai veche”, susţinea Edward de
Bono, atrăgând astfel atenţia asupra faptului că a
crea nu este un avantaj exclusiv al artiştilor, al ge-
niilor, ci o calitate prezentă la diferite niveluri de
competenţă. Prin urmare, în şcoală şi mai ales la
lecţiile de literatură (să nu uităm că literatura este o
artă a cuvântului), creativitatea trebuie să devină un
instrument practic la îndemâna oricui doreşte să în-
veţe să gândească diferit. Formulând în mare parte
sarcini de identificare, de reproducere, de compa-
rare, de explicare, de recunoaştere, întrebând elevii
ce trăsături de caracter posedă personajul sau în ce
constă deosebirea/asemănarea dintre Dl Goe şi
Ionel, profesorul, de fapt, face un apel la memoria
lor reproductivă, punându-i în situaţia de a-şi aminti
trăsăturile de caracter, faptele personajelor etc. În
cazul gândirii laterale, elevii sunt obişnuiţi să pri-
vească lucrurile cu totul altfel, să depăşească netra-
diţional situaţiile problematice, să se elibereze de
vechiul mod de a gândi, să caute şi să genereze mai
multe idei/abordări alternative. Mai mult, căutarea
posibilităţilor de rezolvare a problemei cu care se
confruntă personajul literar, a modalităţilor neordi-
nare de rezolvare a sarcinilor textuale sunt/trebuie
să fie în consonanţă cu conceptul de operă deschisă
al lui Umberto Eco. Deci schimbarea de atitudine,
renunţarea la clişee, stimularea unor idei noi prin
sarcinile formulate trebuie să devină normă pentru
profesori, condiţie sine qua non a activităţii lor di-
dactice. A-i deprinde pe elevi să formuleze idei noi,
inedite pe marginea operei literare studiate/citite nu
este atât de uşor, dar posibil. În cazul respectiv, pro-
fesorul are la îndemână atât metodele ce solicită
gândirea laterală, cât şi procedeele imaginative. Din
multitudinea de metode ale gândirii laterale, men-
ţionăm următoarele: APO (Alternative, Posibilităţi,
Opţiuni), PMI (Plus, Minus, Interesant), CTF (Con-
sideră Toţi Factorii), LCP (Lista Cu Priorităţi), ŢSO
(Ţinte, Scopuri, Obiective), EAP (Examinarea Am-
belor Părţi), PCO (Perspectivele Celorlalţi Oa-
meni), CU (Consecinţe, Urmări). Cât priveşte
procedeele imaginative, în literatura de specialitate
sunt stipulate aglutinarea, amplificarea/diminua-
rea, multiplicarea/omisiunea, diviziunea/rearan-
jarea, substituirea, modificarea, schematizarea,
analogia, tipizarea, empatia. În continuare propu-
nem câteva repere metodologice de utilizare a pro-
cedeelor imaginative în vederea formării la elevi a
competenţei de a formula idei pe marginea operei
literare.

Amplificarea sau diminuarea se referă la
modificarea proporţiilor, a dimensiunilor unei
structuri iniţiale, obţinându-se un nou efect (de ex.,
Setilă din Povestea lui Harap Alb de I. Creangă).
Ce efecte pot fi obţinute prin amplificarea/diminua-
rea unor situaţii atestate în operă, a cadrului natural,
a timpului, modului de comportament al persona-
jelor etc.? Care este impactul acestor amplificări/di-
minuări asupra personajelor/mesajului? Răspunsul
la aceste întrebări îi va ajuta pe elevi să pătrundă în
esenţa situaţiei, a cadrului/ timpului în care se des-
făşoară acţiunea, a tipului de comportament etc.
Astfel, în procesul interpretării, de exemplu, a schi-
ţei Dl Goe de I. L. Caragiale, elevii pot fi solicitaţi
să caute alternative de amplificare/diminuare a

situaţiilor (dl Goe le numeşte proaste pe mămiţe, dl
Goe răspunde urât pasagerului, dl Goe pierde bile-
tul de călătorie, dl Goe rupe manivela, trenul întâr-
zie câteva minute etc.), a cadrului în care se
desfăşoară acţiunea (pe peron, în tren, în comparti-
ment, la fereastră), a personajelor, (exagerarea/di-
minuarea modului de comportament al băiatului/
mămiţelor, amplificarea/ diminuarea unor trăsături
de caracter sau de portret fizic al personajelor). In-
sistând, de pildă, asupra uneia dintre situaţiile enu-
merate şi anume asupra faptului că Dl Goe pierde
biletul, vom propune elevilor să amplifice şi/sau să
diminueze situaţia şi să găsească moduri de rezol-
vare. În continuare, vor fi analizate alternativele ne-
ordinare subliniindu-se impactul cazului, văzut deja
altfel, din alt unghi de vedere (situaţia putea să ia
proporţii exagerat de mari sau de mici), asupra per-
sonajelor, asupra felului lor de a se comporta, a po-
sibilităţii/ imposibilităţii personajelor de a ajunge
la Bucureşti etc. 

Multiplicarea/omisiunea presupune modifi-
carea numărului elementelor, păstrându-se identi-
tatea lor. Efectul nou rezultă din înmulţirea unor
componente sau eliminarea altora. Drept exemplu
de omisiune poate servi ciclopul, un uriaş cu un sin-
gur ochi în frunte, iar de multiplicare – Coloana in-
finitului de C. Brâncuşi. Procedeul respectiv poate

fi utilizat cu succes şi în procesul de interpretare a
operei literare, elevii fiind solicitaţi să elimine şi/sau
să adauge o trăsătură de caracter, un detaliu semni-
ficativ privind mediul în care locuieşte personajul
sau se desfăşoară acţiunea, o replică etc. Ulterior,
elevii emit diferite ipoteze, le analizează şi formu-
lează concluziile de rigoare. „Ce trăsătură de carac-
ter aţi adăuga personajului Apostol Bologa?”,
„Cum s-ar constitui destinul său în acest caz?”, „Ce
relaţii s-ar fi stabilit între el şi alţii?”, „Care ar fi fost
impactul asupra conflictului psihologic al persona-
jului?”, „De ce autorul nu-l investeşte cu această
trăsătură de caracter?”, „De ce trăsătură de caracter
îl veţi lipsi pe Nică?”, „Ce vreţi să subliniaţi prin
eliminarea acesteia?”, „Cum se va comporta per-
sonajul în situaţia X neavând această trăsătură de
caracter?”, „Cum vor evolua lucrurile dacă Nică,
pe lângă îndârjirea pe care o demonstrează când
uncheşul dă drumul pupezei, va fi şi foarte hotărât
să-şi recupereze paguba?” – iată câteva întrebări-
sarcini care pot servi ca punct de pornire în analiza
operei literare din perspectiva multiplicării/omisiu-
nii ca procedeu imaginativ. În alt caz, profesorul le
poate propune elevilor un fragment din opera lite-
rară, ei urmând, aşa cum afirmam mai sus, să mul-
tiplice sau să omită detaliile de portret fizic, moral,
de interior, circumstanţele în care se desfăşoară ac-
ţiunea etc. În continuare, varianta obţinută va fi ana-
lizată în raport cu cea iniţială, formulându-se
concluziile de rigoare.

Ca procedeu imaginativ, diviziunea şi rearan-
jarea constau în găsirea unor noi criterii de dife-
renţiere a componentelor unor obiecte existente,
selectarea unora dintre ele şi transformarea lor în
produse noi. Rearanjarea presupune păstrarea ele-
mentelor unei structuri cunoscute, dar dispunerea
lor într-o altă poziţie. Ca exemplu poate servi rea-
lizarea braţului mecanic, pornindu-se de la funcţiile
organismului uman. Ca procedeu de interpretare a
operei literare, aceasta poate fi utilizată cu succes
mai ales în cazul analizei elementelor de structură,
a compoziţiei, a structurii afectiv-intelective şi de
caracter a personajului etc. Punându-i pe elevi să
rearanjeze elementele de structură (strofe, para-
grafe, capitole, părţi, tablouri etc.), lor li se solicită,
de fapt, să creeze o altă structură. Analiza acesteia
în raport cu cea a scriitorului va ajuta elevii să
„prindă” intenţiile lui şi să formuleze idei cu privire
la mesajul operei. E ştiut că antiteza compoziţională
din Scrisoarea a III de M. Eminescu (Baiazid –
Mircea, trecutul – prezentul eminescian) accen-
tuează două portrete şi două realităţi social-politice.
Ce s-ar întâmpla dacă am omite un tablou, o parte
a poemului? Ce alt tablou poate fi introdus în poe-
mul respectiv? Rearanjarea versurilor unei poezii,
a strofelor, a tablourilor poate deveni nu numai o
operaţie distractiv-atractivă, dar şi un procedeu de
identificare a unor posibile variante, puncte de ve-
dere/alternative privind modul de constituire a dis-
cursului liric. Iată câteva sarcini: „Ce semnificaţii
dobândeşte poezia Dintre sute de catarge de M.
Eminescu în cazul în care strofa a 3-a va fi prima?”,
„Schimbaţi locul versurilor: 1 cu 3 şi 2 cu 4. Co-
mentaţi modificarea”; „Plasaţi ultimul vers din fie-
care strofă la începutul catrenelor. Argumentaţi
impactul modificării” etc. 

De regulă, schematizarea/tipizarea este un
procedeu folosit mult în proiectarea tehnică, în gra-
fică, în arhitectură, el constând în selecţia numai a
unor însuşiri şi în omiterea cu bună ştiinţă a altora
pentru a servi mai bine activităţii omului. Astfel,
schiţa unui traseu într-un mare oraş, oferită şoferu-
lui, este alcătuită pe baza schematizării, autorul re-
nunţând la amănuntele inutile. O variantă de
schematizare este reprezentarea grafică, pe care o
pot construi/desena elevii în procesul sau în urma
interpretării diverselor aspecte ale operei literare. 

Itinerarul Vitoriei Lipan (Baltagul de M. Sa-
doveanu), al lui Harap-Alb (Povestea lui Harap-
Alb de Ion Creangă), conflictul psihologic al lui
Manole (Meşterul Manole de Lucian Blaga) etc.
sunt alte câteva posibilităţi de reprezentări grafice.

Cât priveşte tipizarea, ea presupune extragerea
trăsăturilor caracteristice unui grup de oameni şi in-
dividualizate într-un personaj (de ex., tipul laşului,
al linguşitorului, avarului etc.). Acesta, în literatura
realistă, prezintă caractere tipice în împrejurări ti-
pice, este deci unul reprezentativ pentru o anumită
categorie socială/tip uman, scriitorul optând doar
pentru ceea ce este exponenţial, evitând o serie de
detalii netipice. Dincolo de trăsăturile pe care le în-
truneşte, de exemplu, Ilie Moromete ca exponent al
ţăranului filozof, cu pământ, care îşi construieşte
fericirea pe iluzie, cu siguranţă, prototipul său în-
truneşte şi alte caracteristici, manifestări de com-
portament, de gândire, de gesturi, de limbaj etc. mai
puţin ori defel tipice. Elevilor nu le rămâne decât
să le presupună, să le caute, să le identifice prin ra-
portare la alte formule estetice şi, într-un final, să
argumenteze de ce autorul a renunţat la acestea
când şi-a construit personajul. Mai mult, ei pot fi
solicitaţi să găsească/să scrie în caiete trăsăturile
fundamentale ale unui tip uman/ale unor tipuri
umane (linguşitorul, patriotul, hoţul etc.), după care
să gândească diverse situaţii în care personajul res-
pectiv să demonstreze exponenţialitatea sa. 

O
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nalogia a stat la baza multor inovaţii şi inven-
ţii în tehnică şi a unor descoperiri în ştiinţă.
Acest procedeu constă, mai întâi, în relevarea
însuşirilor comune a două obiecte sau feno-
mene şi a celor cunoscute numai la unul din
obiecte. În cazul literaturii este vorba despre
analogia dintre sentimente, viziuni, personaje,
curente literare, scriitori etc. Una dintre me-

todele cele mai cunoscute utilizate în şcoală în ve-
derea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor, precum
şi a caracteristicilor individuale, este Diagrama Venn.
Totuşi, în cazul stimulării gândirii creative şi laterale,
sunt recomandabile şi sarcinile cu caracter asociativ,
graţie cărora elevii pot face asocieri şi analogii ne-
ordinare, cum ar fi: să asocieze sentimentul eului liric
cu o culoare, cu un instrument muzical, cu un obiect,
fenomen din natură etc. (ca model le poate servi pu-
ternicul sentiment al iubirii pe care îl trăieşte eul liric
din poezia De dragul tău de A. Suceveanu, asociat
de poet cu o ninsoare curată, contemplativă), să aso-
cieze fapta/comportamentul personajului Goe cu
orice le trece prin minte, să găsească analogii între
entităţile care din start se resping (ex.: suferinţă
dulce) etc. Rezolvarea unor astfel de sarcini le va
oferi elevilor posibilitatea de a pătrunde în esenţa
problemei, de a surprinde complexitatea ei, a perso-
najului. Pe baza însuşirilor comune şi a diferenţelor,
în urma analizei acestora, ei pot trage diverse con-
cluzii, formula idei inedite. 

Amplificată în artă, tehnică, educaţie, empatia
nu este altceva decât o transpunere imaginară în
plan perceptiv, intelectiv, afectiv, facilitând desco-

perirea de noi aspecte şi înţelesuri. Manifestând em-
patie faţă de personajul operei literare, elevul reu-
şeşte să-l înţeleagă mai bine, să descopere greutăţile
pe care le are sau le-ar putea avea şi să găsească mo-
dalităţi care l-ar ajuta să le depăşească. „Cum ai pro-
ceda tu în locul personajului?”, „Ce stări vei trăi?”,
„Cât de greu/uşor îţi este să rezolvi problema cu care
te confrunţi fiind în locul personajului?”, „Ce impact
are asupra ta înfrângerea?”, „De ce personajul îţi
provoacă milă/suferinţă/atitudine negativă etc.?”
sunt câteva dintre întrebările-sarcini care îi vor ajuta
pe elevi să se transpună, să empatizeze şi, în rezultat,
să interpreteze opera literară. 

Substituirea, inversarea, combinarea sunt
alte trei procedee imaginative, strâns legate între
ele, ce pot fi aplicate cu succes în procesul de in-
terpretare a operei literare. În cazul substituţiei, ele-
vii vor fi îndemnaţi să schimbe anumite date ale
problemei (trăsături de caracter, circumstanţe, ges-
turi, mod de gândire, situaţii, replici etc.), să modi-
fice finalul operei, să „vadă” dacă este posibil din
punctul de vedere al logicii construirii destinelor
umane, să argumenteze varianta scriitorului în ra-
port cu a lor. Totodată, ei pot schimba pozitivul în
negativ, atitudinile personajelor, pot inversa rolurile
(victima nu e Ana, ci Ion, Ionel este băiatul cu-
minte, vizitatorul – omul pretenţios), ordinea de
desfăşurare a evenimentelor etc. A inversa lucrurile
este o operaţie ce poate provoca gândirea elevilor.
O sarcină de tipul „Imaginaţi-vă că Ion o iubeşte pe
Ana, iar aceasta – nu are niciun sentiment faţă de

el. Dezvoltaţi subiectul în câteva variante neordi-
nare” le oferă elevilor oportunitatea de a explora
gândirea lateral.

O modalitate atractivă de lucru este combina-
rea unor idei, fapte, cuvinte, sentimente, stări etc.
într-un aliaj, într-un ansamblu. Această combinare
e o cale de înţelegere a rolului fiecărui element de
structură a operei literare în constituirea mesajului.
„Cum s-ar constitui destinul Anei, dacă în acelaşi
timp: a) Ion ar manifesta respect faţă de ea; b) tatăl
ar iubi-o şi ar proteja-o ca fiică; c) ea ar fi mai lu-
cidă în raport cu sine; d) scriitorul n-ar fi conside-
rat-o mijlocul prin care Ion îşi vede împlinită
dorinţa de parvenire?”. Solicitaţi să soluţioneze
acestei întrebări-sarcini, elevii sunt puşi în situaţia
de a formula diferite ipoteze, de a le argumenta ţi-
nând cont de trăsăturile de caracter ale personajelor
implicate în destinul Anei şi astfel să examineze din
diferite perspective problema cu care se confruntă
Ana.

În concluzie, procedeele imaginative sunt un
mod de operare mintală, presupunând o succesiune
mai mult sau mai puţin riguroasă de compuneri,
descompuneri şi recompuneri, de integrări şi dezin-
tegrări, conducând la rezultate variabile. Privite din
acest punct de vedere, ele contribuie, în mare mă-
sură, la valorificare operei literare, implicit la for-
marea competenţelor elevilor de a formula idei.
(Sursa: Revista Limba Română, Nr. 7-8, anul
XXVIII, 2018)

Constantin ŞCHIOPU
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Formarea competenţei de a formula idei pe marginea operei literare

Politeţea exprimată prin pronume
• Dincoace şi dincolo de Prut

ronumele de politeţe (sau de reverenţă) arată o atitudine de respect
faţă de o persoană şi sunt folosite de vorbitori în funcţie de situaţia de
comunicare. 

În stilul oficial, pentru exprimarea politeţii maxime, se utilizează
pentru pers. a II-a singular şi plural pronumele Dumneavoastră (cu ver-
bul la pers. II plural – dumneavoastră aţi remarcat...), iar la persoana
a III-a – Domnia Sa / Domniile Lor, recomandate în discursul politic,
diplomatic, jurnalistic, de exemplu despre un ministru, un preşedinte

se va spune: „În interviu Domnia Sa a remarcat că...” (şi nu dumnealui).
În prezent, lingviştii vorbesc despre un sistem ternar al politeţii expri-

mate prin pronume (politeţe zero – medie – maximă), care, în cazul pronu-
melui la persoana a II-a, se reflectă în schema tu – dumneata –
dumneavoastră. Astfel că formele dumneata (cu verbul la pers. a II-a singu-
lar – dumneata vorbeşti) dumnealui / dumneaei /dumnealor sunt mai puţin
indicate pentru stilul oficial înalt, academic, deoarece fac parte dintr-un re-
gistru stilistic mediu, iar în unele cazuri pot avea chiar şi nuanţe familiare,
ironice (la Caragiale, de exemplu, despre Domnul Goe). În limbajul familiar
şi regional mai avem o serie de pronume de politeţe medie – mata, matale,
mătăluţă, mătălică, tălică, ce apar, de regulă, în convorbirile cotidiene şi fac
parte din arsenalul stilistic al limbajului popular, familiar-oral. 

În limba română standard acest sistem ternar este aplicabil şi în cazul
pronumelui la persoana a III-a, reflectat în schema el – dânsul/dumnealui –
Domnia Sa. Se constată o nuanţă mai mare de respect a pronumelui personal
dânsul, cu formele dânsa, dânşii/dânsele, dânsului/dânsei, dânşilor/dânse-
lor. Acestea, deşi în gramatici nu sunt trecute ca pronume de politeţe, se con-
sideră totuşi mai reverenţioase decât el/ea etc., fapt consemnat şi în DEX,
care conţine pentru dânsul specificarea: 1. Pron. pers. (Ca pronume de po-
liteţe). Iar în Dicţionarul normativ al limbii române (2009) de Ioana Vintilă-
Rădulescu la formele pronumelui dânsul găsim nota: Este considerat
pronume personal propriu-zis, deşi este perceput în general ca pronume de
politeţe.

Trebuie să se ţină cont şi de faptul că, în limba română standard, pentru
acest pronume are loc o specializare semantică, şi anume, aplicarea exclusivă
la nume de persoane (subl. n. – I. C.), astfel că dânsul devine o formă pro-
nominală caracteristică „genului personal” (A se vedea: G. Gruiţă, Moda lin-
gvistică actuală. Norma, uzul şi abuzul, Piteşti, 2011). Uzul actual îl impune
pe dânsul ca formulă politicoasă de referire la persoana a III-a (în prezenţa

sau în absenţa acesteia), inclusiv la vârful piramidei cultural-lingvistice, în
corelaţie perfectă cu substantivele politeţii (domn, doamnă, domnişoară).
Deci, se va spune dânsul/dânsa cu referire doar la persoane (directorul, co-
lega, preşedintele etc.), şi nu se va folosi acest pronume când e vorba, de
exemplu, de animale, obiecte etc. (Nu este corect să se spună despre un câine
„uite la dânsul” sau despre o foaie „scrie pe dânsa”).

În legătură cu cele de mai sus, este important de reţinut următorul lucru:
vorbitorii basarabeni interpretează în alt fel gradul de politeţe al celor trei
pronume la persoana a III-a. Ca formă cu grad de politeţe zero aici este per-
ceput pronumele dânsul, ca politeţe medie – el, iar ca politeţe maximă –
dumnealui, foarte rar se utilizează Domnia Sa. Basarabenii spun m-am în-
tâlnit cu fratele meu şi m-am înţeles cu dânsul să plecăm acasă (nu vor spune
„m-am înţeles cu el”) sau hai să-l întrebăm şi pe dânsul (nu pe el), telefonul
s-a blocat, nu ştiu ce-i cu dânsul (nu cu el) etc. 

Pronumele dânsul în limba literară, utilizat numai cu referire la per-
soane, poate apărea atât la singular, cât şi la plural: de exemplu: Înainte de
conferinţa ministrului, am avut o întrevedere cu dânsul; Aceasta a fost ideea
dânşilor; Erau mai multe profesoare, dar nici dânsele nu au putut da o ex-
plicaţie clară etc. 

Or, moldovenii folosesc în manieră regională pronumele dânsul, chiar
şi atunci când este vorba de obiecte sau animale, pentru care nu este necesară
exprimarea politeţii, aşa că putem auzi astfel de enunţuri: Pune aici scaunul
şi aşază-te pe dânsul (cum ar fi: pe dumnealui) sau Vecinul ia vaca şi se duce
cu dânsa la păscut (iarăşi: cu dumneaei). Iată şi o serie de exemple recente:
La piaţă acum poama costă 10 lei şi eu cred că e ieftin după cum lucrăm
noi şi avem cheltuieli mari cu dânsa; Şase lei poama, eu ce fac cu dânsa?;
Cu dânsa (inflorescenţa cu fructe) nu se mai poate face nimic, căci este toată
cicatrizată (de grindină). În toate aceste contexte este recomandabil pronu-
mele el/ea.

Este cazul să mai amintim de încă o formă de politeţe din vorbirea ba-
sarabenilor: adjectivul singur (pronunţat sângur), cu sensul de dumneata, în
exprimări de tipul: Vreau să vorbesc cu singur (cu dumneata); Am fost pe la
singur (pe la dumneata) ş. a., care sună interesant şi chiar exotic, dar nu sunt
acceptate ca forme de politeţe de limba literară standard. 

Indiferent de ce idei sau intenţii se ghidează vorbitorii, asemenea utili-
zări haotice ale cuvintelor trebuie atent monitorizate şi nicidecum nu trebuie
acceptate, pentru că apare riscul unei adevărate treceri de la sublim la gro-
tesc. (Sursa: Revista Limba Română, Nr. 3, anul XXIX, 2019)

Iraida CONDREA

P

Între normă şi abatere
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1. 11. 1823 – n. Lascăr Catargiu, la Do-
breni, Ţinutul Neamţ (d. 30. 03. 1899, Bu-
cureşti), om politic, fondator şi preşedinte
al Partidului Conservator până la sfârşitul
vieţii. Cea mai avizată voce a conservato-
rismului românesc. Prim-ministru (patru
mandate) şi ministru de Interne (cinci
mandate). Ales în două rânduri preşedinte

al Adunării Deputaţilor (1866-1867; 1888-1889).
Primii ani de şcoală, în pensioane particulare.
Locţiitor de ispravnic la Huşi (1843-1844) şi pre-
fect (pârcălab) de Neamţ. Ion Luca Caragiale îl
considera „român neaoş, fără declamaţii teatrale,
fără apucături zănatece, dinastic până la târâre,
patriot cuminte şi dezinteresat până la a refuza
un scaun de domnie, cunoscând profund ţara şi
lumea ei”.

■ 2/2002 – d. Eduard Covali, la Piatra-
Neamţ (n. 11. 09. 1930, Orhei, Basarabia)

■ 2/1964 – n. Mihai Gicoveanu, la Căciu-
leşti, Neamţ, profesor, publicist, cariera didac-
tică: Turnulung (Satu-Mare), Liceul de Chimie,

Piatra-Neamţ, Şcoala Vo-
rona-Nouă, Şcoala Po-
iana-Vorona, Botoşani,
Liceul „Ştefan cel Mare şi
Sfânt”, Vorona. Funcţii:
director de şcoală, consi-
lier local. A absolvit Li-
ceul „Calistrat-Hogaş”,
Piatra-Neamţ, Facultatea
de Istorie şi Filozofie a

Universităţii din Iaşi (1988). Membru fondator
al revistelor: „Anotimpuri”, Anuarul Grupului
Şcolar de Chimie, Piatra-Neamţ, „Însemnări
nemţene”, „Noi”, Anuarul Şcolii Vorona-Nouă,
„Crăiţe”; „Flori de tei”. Membru fondator al So-
cietăţilor „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ şi
„Raluca Iuraşcu”, Vorona, membru în colegiul
ştiinţific al Revistei „Vremea şcolii”, serie nouă
(2011) şi al Institutului de Genealogie „Sever
Zotta” din Iaşi (2014). Colaborări cu peste 200
de articole în presa locală. Coautor: „Monografia
Şcolii Vorona-Nouă”; „Pagini de cultură botoşă-
neană”, „Monografia Liceului de Chimie din Pia-
tra-Neamţ”.

■ 3/1939 Constantin TOMŞA la Ghelăeşti,
Bălăneşti – azi, Bârgăuani), Neamţ, profesor,
eseist. A absolvit Facultatea de Limba şi Litera-
tura Română, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi. Cariera di-
dactică: învăţător, institutor şi profesor gradul I

n
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n peisajul publicistic şi edi-
torial al ultimelor două dece-
nii şi jumătate înregistrat în
judeţul Neamţ, şi nu numai,
prezenţa poetesei Utta-Sie-
grid Kőnig este una singu-
lară şi discretă în ceea ce

priveşte promovarea cărţilor sale
de poezie. Afirmaţia noastră se ba-
zează pe mai multe argumente. În
intervalul amintit deja, numărul
celor care îşi scriu, îşi publică în
diverse reviste şi îşi editează de
cele mai multe ori în regie proprie
„producţiile”, nu întotdeauna cu
valoare literară, a depăşit de mult
un număr de două cifre. De altfel
este puţin probabil că există un-
deva o statistică ce ar putea preciza
cu exactitate numărul editurilor din
România, al autorilor sau al titluri-
lor cărţilor publicate. Mai mult, nu
puţini sunt acei care îşi promo-
vează „creaţiile” în manifestări
zgomotoase, cu un public volant,
cu vorbitori angajaţi pe principiul
„tu vorbeşti/scrii despre mine, eu
vorbesc/scriu despre tine”, şi ase-
zonându-se, după posibilităţi, cu o
garnitură de mass-media. Desigur
sunt şi excepţii. Una dintre acestea
este autoarea noastră a cărei carte,
citată în titlul de mai sus, face
obiectul următoarelor: 

Născută (22. 04. 1943) la
Posen, Germania, în prezent, Poz-
nan, Polonia, din părinţi de origine
germană, Utta-Siegrid Kőnig a ab-
solvit Liceul Ştefan cel Mare din
Suceava, secţia reală (1961) şi
Şcoala Tehnică de Arhitectură,
Construcţia Oraşelor, Bucureşti
(1964) şi s-a stabilit la Piatra-
Neamţ.

Publicistic a debutat cu un
grupaj de sonete, la rubrica Rezer-
vaţia de îngeri, a Revistei Asachi
din Piatra-Neamţ (1993). Între anii

1995-2014, a publicat nouă cărţi
de poezie: …Şi Haiku, 1995-
1997; Veşnica efemeridă, sonete,
1999; Abia zbor…fără urmă…,
poeme tanka, 2000; Mai grăbit ca
mine…un fluture alb, 2001; În-
truna ramul în război cu clipa,
2004; ALB-ALBASTRU / Sub
raza cea dintâi…/ Itinerar gre-
cesc, 2006; ROŞU-GALBEN /
Sub cea de-a doua rază…/ Itine-
rar spaniol / şi nu numai…, 2008;
…Doar calendare fără file?, ron-
deluri, 2012; Răspunsuri, roman
epistolar, 2014, abordând diverse
specii (haiku, tanca, rondeluri, so-
nete), toate în ediţii bibliofile şi,
desigur, în tiraje nu prea mari. 

Aşa cum am mai scris în co-

mentariile noastre la cărţile autoa-
rei, întreaga sa creaţie este rodul
unor confruntări dintre zestrea li-
vrescă asimilată şi realităţile de la
faţa locului, o expresie a trăirilor
sale profunde, strunite, obligate să
se supună formei impuse de specia
abordată. Totul condensat în înci-
frări de imagini şi de sentimente,
de impresii şi de emoţii, de trăiri,
totul convertit prin talent literar în

poezie… Un tur de forţă care de-
monstrează o intensă capacitate de
reflexivitate, dublată de o anume
gravitate şi de o esenţializare a
ideii, care, toate la un loc, fac din
fiecare poem un text ce obligă/dă
naştere la mai multe descifrări.

Cea de-a zece carte „...sub
clopotul de sticlă”, ediţie bilingvă
(româno-germană sau germano-ro-
mână), publicată în 2018 s-a bucu-
rat de aceeaşi promovare discretă
din partea autoarei, fiind difuzată
unor apropiaţi cunoscuţi sau prie-
teni „selectaţi” pe criterii numai de
poetă ştiute. 

La întâlnirea cu această nouă
carte semnată Utta-Siegrid Kőnig,
atenţia cititorului va fi reţinută de
titlul sugestiv care trimite la arhi-
cunoscuta afirmaţie că, izolat în
turnul său de fildeş, autorul este
rupt total de mediul înconjurător.
Această asociere va persista în
mintea cititorului numai până
când, citind textul introductiv al
cărţii (Motivaţie) va constata că
autoarea, deşi priveşte spectacolul
naturii exterioare prin ferestrele
apartamentului său ca pe un ecran,
este în acelaşi timp atentă şi recep-
tivă la trepidanta viaţă cotidiană:
La Ştiri, certurile degenerează în
bătăi, tâlhăriile se petrec în plină
zi, furtunile consistente în noapte,
accidentele rutiere orişicând, ne-
contenit… [...] Schimb canalul, dar
„scurgerile” rămân aceleaşi în
timp, în alte locuri, cu alţi prota-
gonişti.

Tot în Motivaţie aflăm sursa
care a determinat autoarea să zămis -
lească această carte: un vechi calen-
dar german descoperit în arhiva
familiei. Aşa se explică structurarea
volumului în cele câteva comparti-
mente: patru părţi ce grupează câte
trei luni, în dreptul fiecărei zile

fiind înscris câte un aforism. (Nu
condamna pe nimeni/înainte de a fi
fost/în aceeaşi situaţie (8 ianuarie);
Consideră fiecare zi/ca fiind ultima
(28 iunie); Trândăvia este/începu-
tul/fiecărui viciu (5 septembrie);
Doar ceea ce rezistă/în timpul fur-
tunii/este cu adevărat puternic (29
decembrie) ş. a.

Celelalte compartimente inter-
calate între trimestre conţin creaţii
poetice ale autoarei prezentate prin
intermediul diferitelor specii lite-
rare: poeme într-un vers (Fulgere
şi tunete după perdea (Orgă de lu-
mini); Pe floarea muşcatei, trei
puncte negre („O buburuză”),
poeme în proză („Femeia”, „Un
fulg de nea”, „Vrăbiuţa”), poeme
haiku având drept „kigo”
(„Frunze de toamnă” şi „Prima ză-
padă”) sau secvenţe Haiku („Pen-
tru mama”, „Noaptea de Ajun”,
„Crăciun Tsunami”).

Aşa cum şi-a obişnuit cititorii
cu precedentele cărţi publicate, şi
de această dată autoarea, împreună
cu un grup de profesionişti (Olim-
pia Sima şi Elena Bădulescu – re-
dactori; Cristina Irian – foto
copertă; Ioana Cucu – coperte;
Carmen Cristina Lupu – realizare
interior; Utta-Siegrid Kőnig – ma-
chetare), a reuşit să ofere o nouă
bijuterie bibliofilă, impecabil ma-
chetată şi tipărită (Autograf, Piatra-
Neamţ). Este un model de respect
pentru litera tipărită şi pentru citi-
tori, o realizare ce onorează atât
scriitoarea Utta-Siegrid Kőnig cât
şi Editura „Cetatea Doamnei” (ma-
nager ing. Viorel Nicoalu), spre în-
cântarea şi bucuria celor care vor
avea norocul să se întâlnească cu
acest volum.

Constantin TOMŞA

Cartea de poezie Utta‐Siegrid Kőnig: ...sub clopotul de sticlă
Î
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Piatra Şoimului, Piatra-Neamţ). Director al
Casei de Cultură, Piatra-Neamţ, inspector
la Comitetul de Cultură şi Artă. Colabo-
rări: „Albina”, „Antiteze”, „Asachi”,
„Apostolul”, „Conta” „Convorbiri lite-
rare”, „Ceahlăul”, „Melidonium”, „Mol-
dova literară”, „Monitorul literar şi
artistic”, „La Tazlău”, „Ţara Hangului”,

„Realitatea”, „13 Plus, Bacău”. Redactor coor-
donator al revistelor
„Anotimpuri” şi „Anuar”,
ale Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu”; în
redacţiile: „Apostolul”,
„La Tazlău”, „Asachi” şi
„Antiteze”. Cărţi: „Împă-
timit de lectură. I-IV”;
„Revista «Apostolul». Bi-
bliografie”; „Revista
«Asachi». Bibliografie”;

„Contemporan cu ei”; eseurile monografice:
„Lucian Strochi”; „Cristian Livescu”; „Costache
Andone” (colab.); „Petrodava 2000” (colab.);
„A. Î. Nţ., Un secol de existenţă” (coord.); „Un
dicţionar al literaturii din Judeţul Neamţ”; „Per-

sonalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”. 
■ 7/1944 – n. Constantin Bostan, la Bo-

deşti, Neamţ, absolvent al Liceului „Petru
Rareş”, al Facultăţii de Limba şi Literatura Ro-
mână, Bucureşti (1969), redactor la „Ceahlăul”
(1969-1974), bibliotecar şi director (1997-2013)
la Biblioteca Judeţeană Neamţ, Colaborări:
„Apostolul”, „Antiteze”, „Asachi”,”Ateneu”,
„Convorbiri literare”, „Cronica”; a editat, îm-
preună cu Dumitru Simionescu şi Emil Nicolae,
„Acţiunea”. Cărţi: „G. T. Kirileanu. Contribuţii

documentare” (colab.);
„G. T. Kirileanu sau Viaţa
ca o carte”; „G. T. Kiri-
leanu, «Scrieri»”; „Ştefan
cel Mare şi Sfânt, istorisiri
şi cântece populare strânse
la un loc de Simion T. Kiri-
leanu”; „Sub trei regi şi trei
dictaturi”; „Cozla. Povestea
muntelui cu ape minerale,
parc, pârtie, schit şi telegon-

dolă”; „Gh. T. Kirileanu. Un destin, sub semnul lui
Creangă şi Eminescu, la Palatul Regal” ş. a. 

■ 10/1929 – n. Carol Isac, la Roman (d. 21.
10. 2008, Israel), a frecventat Facultatea de Fi-
lologie, de la Universitatea ieşeană. A fost secre-
tar literar la Teatrul „George Bacovia” din Bacău

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
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eşi scrie o poezie a cotidia-
nului, Nicolae Sava ne apare
ca un poet lipsit de teroarea
şi precaritatea accidentalu-
lui. Când în 1984 debuta cu
volumul de poeme Fericit
precum mirele, Nicolae

Sava impresiona în primul rând
prin modul în care îşi organiza dis-
cursul poetic, prin parabolă, echi-
voc şi autoironie. Scrise sub formă
de proză (calupuri mai mari sau
mai mici), poemele lui Nicolae
Sava ofereau la lectură plăcuta im-
presie de flux continuu, de dicteu
automat. Titlurile cărţilor care i-au
apărut după Fericit precum mi-
rele (Ed. Junimea, 1984), nu au
trădat această formulă: Privighe-
toarea arsă (Ed. Junimea, 1989),
Proză, domnilor, proză (Ed. Axa,
1999), Viaţă publică (Editura
Panteon, 1995), Insolenţa nopţi-
lor (Editura Axa, 2004), În aripi
de gală (2011).

Nicolae Sava poartă cu sine
conştiinţa damnatului şi deţine o
gestică, o formulă atitudinală ase-
mănătoare binecunoscuţilor poètes
maudits. Iată cum îşi descrie pre-
zenţa într-o Fericită lume a robo-
ţilor: „Firesc ar fi să port acelaşi
model de pantofi cu ai dumnea-
voastră să răspund la fel de inteli-
gent ca şi dumneavoastră la
ironiile dumneavoastră să-mi tră-
iesc aceeaşi viaţă de familiuţă la
fel cu a dumneavoastră apartamen-
tul meu să fie la acelaşi etaj cu al
dumneavoastră livada mea cu ci-
reşi de acasă firesc ar fi să înflo-
rească odată cu viaţa dumnea voas  tră
să uit adolescenţa pe banca din
parcul oraşului unde v-aţi lăsat
pentru totdeauna dumneavoastră
prietenii dacă aş apăsa pe un buton
pentru stările mele zilnice rece
cald proaspăt fierbinte aş şti să
acord totodată atenţia cuvenită

acestor probleme de regie şi să trec
prin viaţă încheiat la suflet cu toţi
nasturii dar.”

Poetul ne apare înstăpânit de
propriu-i labirint, pe ceea ce, pro-
vocând în fel şi chip, îi smulge rea-
lului agresiv, frustei banalităţi: „Se

aud greierii finanţând timpul nu aş-
tept nici un tren cu mirese beau apă
şi văd cum mă părăsesc prietenii se
aşează fiecare pe cruce un picup
continuă să se-nvârtă bate un cui
bate un cui bate un cui vai mie la-
crimile îmi curg şi sunt roşii dar
cui îi pasă de neliniştea mea din
poemul acesta beau apă şi mă în-
treb de ce pasărea ce nu cunoaşte
zborul devine piatră uneori îmi pun
o poiană sub cap şi aştept visele la
care nu au acces muritorii beau apă
şi mă întreb de ce pasărea...” (Beau
apă şi mă întreb de ce pasărea).

Codurile lui Nicolae Sava sunt
misterioase. Comunicarea se face

cel mai adesea prin parabolă. Şi
cum parabola e forma cu fond care
poate comunica mai mult decât se
arată textual, poemul e investit cu
o magie ce pluteşte deasupra-i ca o
pulbere de aur. Iată acest excelent
Moment poetic: „După ce în clasă

se adunase toată liniştea zilei iar
copii stăteau cu mâinile încrucişate
la piept încât se auzea doar timpul
trecând tovarăşa învăţătoare luă o
poziţie estetică anunţând grav
dragi copii avem bucuria de a sa-
luta în mijlocul nostru pe domnul
poet şi domnul poet ne va citi câ-
teva dintre creaţiile domniei sale
copii zise poetul vă voi citi ultima
capodoperă se opri la fereastră o
deschise încet şi rămase privind în-
ainte tocmai trecea un anotimp co-
piii nu înţeleseră mai nimic dar
acceptă jocul mai vrem o capodo-
peră şi poetul se duse din nou la fe-
reastră liniştit privind înainte cum

mai trec anotimpuri ce minunat ex-
clamau toţi ce minunat mai vrem o
capodoperă strigară în cor dar de
data asta poetul nu mai nimerise
fereastra şi mâinile întinse căutau
tremurând peretele văruit foarte
alb”.

Relaţia poetului cu realitatea
pare a fi lămurită în percutanta
poemă Fabulă: „Am găsit un sâm-
bure de adevăr, l-am aşezat pe o
piatră şi cu/ alta poc”.

Sentimentul unei singurătăţi
acute, o singurătate asumată până
la tragic, e prezent în aproape toate
poemele cărţii. „Şi când nu mai
poţi de dor, singurătatea ţi se stre-
coară în/ odaie pe sub uşă ca o ne-
văstuică pândindu-ţi gâtlejul,
încerci să/ faci un rezumat al situa-
ţiei internaţionale şi te apucă subit/
plânsul” – spune poetul în Se-
cundă. Sau, într-un alt poem: „Nu
am alt prieten mai bun decât
vinul”. Aflat într-o continuă luptă
cu agresivitatea realului, cu viciile
lumii (toţi comentatorii, de la Al.
Piru, Romul Munteanu, Laurenţiu
Ulici până la mai tinerii Mircea A.
Diaconu şi Alexandru Ţion au re-
marcat o dimensiune morală în
majoritatea poemelor), dar şi cu si-
nele supus augustelor gnoze, în
poeme în care antinomiile, parado-
xul, ironia şi autoironia, detaşarea
cu care e rostit discursul poetic nu
pot ascunde deziluzia, disperarea
poetului veşnic în căutarea senti-
mentelor adevărate şi a adevărului,
el înalţă, aşa cum spuneam, para-
bole de un dramatism agresiv, care
incită şi câştigă la relectură. În spa-
tele ironiei textuale (pentru că Ni-
colae Sava e un subtil ironist),
rămâne mereu un om singur, de-
zarmat, care-şi trăieşte cu demni-
tate blestemul poeziei.

Daniel CORBU

D

Născut pe 23 octombrie 1950,
la Vânători, Neamţ, Nicolae Sava a
debutat în 1969 în revista constăn-
ţeană „Tomis”. Editorial debutează
în „Caietul debutanţilor 1980-1981”
al Editurii „Albatros”, cu un grupaj
de poeme în proză intitulat „Despre
prietenie”. A publicat mai multe vo-
lume de poezii şi a colaborat la re-
vistele: Antiteze, Apostolul, Asachi,
Conta, La Tazlău, Ţara Hangului;
(din Neamţ), şi la publicaţii literare
din ţară: Convorbiri literare, Cro-
nica, Luceafărul, Opinia studen-
ţească ş. a. 

Membru al Uniunii Scriitorilor (U.S.R.) şi al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, Nicolae Sava este distins cu numeroase
premii, printre care Premiul U.S.R., pentru volumul „Insolenta nopţi-
lor” (2004), Premiul de Poezie al Revistei Convorbiri literare (Iaşi,
2008), Premiul Daniil Sandu Tudor, pentru promovarea ideilor creş-
tine în creaţia literară (Mănăstirea Neamţ, 2009), Premiul de Excelenţă
al U.S.R., Filiala Iaşi, pentru întreaga activitate, 2010. (Red.) 

Nicolae Sava sau salvarea prin parabolă, autoironie şi fast imaginativ
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1953-1993), apoi s-a stabilit în Israel, (se-
cretar de redacţie al revistei „Minimum”,
redactor la un trust de publicaţii („Ultima
Oră”; „Tribuna-magazin” „Orient Ex-
pres”), prezentatorul emisiunilor „Vocea Is-
raelului”, „Jurnal literar”; corespondent
TVR, „Antena 1” şi al Revistei „Privirea”;
colaborator BBC.

Colaborări: „Ateneu”,
„ C o n t e m p o r a n u l ” ,
„Astra”, „Convorbiri lite-
rare”, „România literară”,
„Teatrul azi”, „Tribuna”.
A editat „Caietele Teatru-
lui «George Bacovia»”,
Revista „Varietăţi”. Re-
dactor la „Lexiconul tea-
trului românesc”. Cărţi:

„Bacău, două decenii de teatru 1948-1968”;
„Teatrul şi viaţa”; „Permanenţe în dramaturgie”;
în volumele „Plaiurile Bistriţei”; „Antologia
scriitorilor israelieni”.

■ 11/1909 – n. Nicolae Milord, la Piatra-

Neamţ (d. 10. 05. 1988, Piatra-Neamţ), artist
plastic. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din Pia-
tra-Neamţ şi Academia de Arte Frumoase din
Iaşi. Din 1930, a fost prezent la expoziţii colec-
tive din Iaşi, Bacău, Botoşani, Piatra-Neamţ şi
Bucureşti. Personale: Piatra-Neamţ (1937, 1967,
1970), Bacău (1967), Bucureşti (1975). A lucrat
peisaj, multe inspirate din Piatra-Neamţ şi împre-
jurimi, inclusiv industriale, flori, portrete.

■ 11/1934 – n. Constantin Prangati, la

Oprişeşti, Comuna Burdusaci, azi, Răchitoasa,
Bacău. Licenţiat al Facultăţii de Istorie-Filosofie
a Universităţii din Iaşi (1965). Profesor la Liceul
din Adjud şi la Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra-
Neamţ (1968-1998). Peste o mie de articole, re-
cenzii, studii în ziare şi
reviste din Neamţ şi din
ţară: „Academica”, „An-
titeze”, „Apostolul”,
„Asachi”, „Ateneu”,
„Magazin istoric”, „Me-
moria antiquitatis” „Lite-
ratorul”; „Ramuri”,
Tribuna”, „Revista de fi-
lozofie”, „Revista de pe-
dagogie”, „Viitorul
social”. Cărţi: „Liceul «Calistrat Hogaş»”, mo-
nografie, „Dicţionarul oamenilor de seamă din
Judeţul Neamţ”, „Din istoria învăţământului
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iceul cu Program Sportiv din
Piatra-Neamţ este, începând
cu acest an şcolar, partener
într-un proiect Erasmus+, in-
titulat Fostering Tolerance
And Respect Against Vio-
lence And Bullying. Acesta

se adresează elevilor de liceu şi,
alături de pietreni, mai implică ti-
neri de la următoarele instituţii de
învăţământ: „Liceum Ogolnok-
sztalcace im. Rodu Leszczyn-
skich w Lesznie” din Polonia,
liceu care a fost desemnat coordo-
nator de proiect, Professional Tex-
tile High School „Gjoce
Stojceski” – Macedonia, Colegio
„Salesiano Hermano Garate” –
Spania şi Necip Fazil Kisakurek
Anadolu Lisesi – Turcia.

Prima activitate a constat în
crearea unui logo comun, repre-
zentativ, pentru toţi partenerii. Ast-
fel, din cele cinci logo-uri propuse
de fiecare ţară, s-a stabilit, de
comun acord, ca logo-ul elevilor
din Polonia să fie desemnat câşti-
gător. De implementarea acestui
proiect se ocupă profesorii: Car-
men Asmarandei, Mădălina Vor-
nicu, Valentin Gavril şi Ovidiu
Ţoc.

Partenerii din Turcia au realizat
pagina de internet comună a proiec-
tului: https://sites.google. com/
view/fosteringtolerance/home.

Obiectivul prioritar al acestui
proiect este incluziunea socială,
promovarea şi dezvoltarea compe-
tenţelor de comunicare. S-a con-
statat că schimbările constante ale
sistemelor educaţionale, noile po-
litici educaţionale şi cererile din ce
în ce mai mari ale societăţii nu au
o influenţă pozitivă suficientă în
ceea ce priveşte bunăstarea elevilor,

deoarece se observă o presiune a
fenomenelor de hărţuire şi violen-
ţei în rândul copiilor.

Elevii şi profesorii implicaţi în
acest proiect încearcă să creeze
planuri de prevenire şi intervenţie
pentru a face faţă tendinţelor de
violenţă şi discriminare ale elevi-
lor.

Totodată, se încearcă crearea
unei strategii de reducere a discri-
minării la nivelul şcolii care îi va

face pe elevi mai angajaţi şi res-
ponsabili ca locuitori ai unei co-
munităţi unite.

Întregul proiect încurajează
respectul şi toleranţa unii faţă de
ceilalţi, precum şi egalitatea. Im-
plicarea activă a elevilor şi profe-
sorilor la scară internaţională va
consolida profilul elevilor, dezvol-
tarea unor noi orizonturi în ceea ce
priveşte bunele practici ale UE
pentru a face faţă hărţuirii, violen-
ţei şi discriminărilor la nivel şcolar
şi nu numai.

Activităţile din cadrul proiec-
tului vor fi organizate pe ateliere.
Aceste ateliere vor fi conduse de
elevii-gazdă cu implicarea

oaspeţilor. Scopul este de a încu-
raja învăţarea reciprocă şi încrede-
rea în sine a studenţilor. Astfel, se
va acorda mai mult respect de sine,
deoarece vor face schimb de infor-
maţii despre domeniul lor de spe-
cializare: MK –Multimedia, PL –
Gatire, ES – Design, RO – sport,
TR – artă.

Pentru realizarea acestor acti-
vităţi elevii trebuie să converseze
în limba engleză. De asemenea,

elevii vor fi
implicaţi în
crearea rezul-
tatelor pro -
i e c t u l u i ,
colectarea de
date, centrali-
zarea acestora,
participarea la
evenimente le-
gate de proiect
etc.

Repartiza-
rea sarcinilor
s-a făcut ast-
fel:

- Turcia va găzdui prima mo-
bilitate şi va crea pagina de inter-
net comună a proiectului.

- Macedonia va găzdui a doua
mobilitate şi va fi responsabilă de
editarea filmelor create în timpul
întâlnirilor.

- Spania va găzdui a treia mo-
bilitate şi va disemina proiectul
utilizând platforma eTwinning.
Echipa spaniolă va crea şi va ac-
tualiza Twininspirace, toţi profe-
sorii şi studenţii vor contribui în
mod activ la realizarea acestui
lucru.

- A patra mobilitate va fi în Po-
lonia, elevii fiind responsabili de
crearea calendarului proiectului,

utilizat ca monitorizare şi instru-
ment de diseminare la nivel inter-
naţional.

- România va găzdui a cincea
mobilitate. Va aduna toate mate-
rialele legate de proiect şi va crea
raportul de proiect.

Rapoartele reuniunilor LTTA
se vor materializa în:

- o revistă care va conţine ma-
teriale produse în cadrul reuniuni-
lor internaţionale;

- un calendar ilustrând mo-
mentele importante ale proiectu-
lui;

- un site comun al proiectului;
- CD-uri de poveşti foto-filme-

imagini.

Subiectul proiectului şi activi-
tăţile vor consolida procesul de co-
municare între cadrele didactice şi
familii. Elevii se vor simţi mai
aproape de profesorii lor, vor câş-
tiga o anumită încredere pentru
a-şi împărtăşi sentimentele şi, pe
de altă parte, profesorii vor învăţa
cum să se apropie de generaţia tâ-
nără.

Prin urmare, generarea decala-
jului va scădea. Metodele schim-
bate pe parcursul proiectului vor fi
utilizate în practica şcolară zilnică,
şcolile vor promova o cultură în
acest domeniu care vizează să dez-
volte obiceiurile elevilor de a lupta
împotriva discriminării, a intimidă-
rii şi a violenţei. Participarea la
proiect va beneficia foarte mult de
dezvoltarea şcolilor noastre.

Prof. Ovidiu ŢOC junior,
directorul Liceului cu Program

Sportiv din Piatra-Neamţ

Liceul cu Program Sportiv din Piatra‐Neamţ,
partener într‐un proiect Erasmus+

L
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atematic din Judeţul Neamţ”, „Oameni po-
litici şi de stat din Judeţul Neamţ”, „G. T.
Kirileanu. Însemnări zilnice”, „Nicu Albu
şi gândirea economică a epocii (1853-
1908)”.

■ 12/1869 – d. Gheorghe Asachi, la
Iaşi (n. 1. 03. 1788, Herţa)

■ 14/1844 – n. Constantin D. Stahi,
la Dobreni, Neamţ (d. 18. 06. 1920, Iaşi). A ab-
solvit Seminarul de la Socola (cl. II-IV), Şcoala
de Arte Frumoase, ambele din Iaşi, Facultatea de
Belle Arte, München (1878). A participat la ex-
poziţii în Germania. Profesor de gravură la
Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi. A participat la
zugrăvirea bisericii din Negreşti, Neamţ. Expo-
ziţii naţionale (1902, 1912, 1916); personale
(1920, Bucureşti). În expoziţia românească itine-
rantă (1929, Olanda). Numeroase distincţii.
Prima mare retrospectivă itinerantă la Iaşi (iunie-

iulie 1971) şi Piatra-Neamţ. Muzeul de Artă din
Piatra-Neamţ deţine câteva „naturi statice” sem-
nate de el.

■ 18/1864 – n. Panait Muşoiu, la Roman
(d. 1944, Bucureşti), publicist, a urmat cursurile

primare şi gimnaziale în oraşul natal, unde va fi
şi funcţionar la Primărie. Autodidact, din tinereţe
intră în mişcarea socialistă, căreia îi va fi fidel
toată viaţa. Activează la ziarul „Lupta” al lui G.
Panu. Împreună cu Raicu Ionescu-Rion şi Eugen
Vaian, organizează un cerc de studii sociale
(1885). Cu G. Ibrăileanu şi Eugen Vaian, scoate
revista bilunară „Şcoala nouă”. A condus şi revis-
tele: „Mişcarea socială”, „Revista ideii”. Colabo-
rări: „Lumina”, „România viitoare”, „Drepturile

omului”, „Muncitorul”,
„Românu'”. Scrieri: „Fă-
ţarnicii”; „Teoria valorii”
(Karl Marx). Traduceri:
„Determinismul social”;
„Manifestul P. C”, de Karl
Marx, „Ceva despre so-
cialismul belgian”, „Des-
pre mişcarea socialistă”.
Alte traduceri din latină,
greacă, italiană, franceză,

germană şi rusă.
■ 24/1909 – n. Ion Sofia Manolescu, la

Doamna, azi cartier al Municipiului Piatra-
Neamţ (d. 31. 05. 1993, Bucureşti), scriitor. Fa-
cultatea de Agronomie din Bucureşti. Agronom
la Camera Agricolă a Judeţului Roman, profe-
sor la liceele agricole din Alexandria şi Turnu-
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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.

Red.

0
in suita manifestărilor ştiinţifice proiec-
tate pentru anul 2019 şi organizate cu pri-
lejul proclamării de către Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul
omagial al satului românesc (al preoţilor,
învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi
„Anul comemorativ al patriarhilor Nico-

dim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducă-
torilor de cărţi bisericeşti”, în perioada 4-6
noiembrie 2019, la Facultatea de Teologie Or-
todoxă a Uni-
v e r s i t ă ţ i i
Babeş-Bolyai
din Cluj-Na-
poca a avut loc
Simpozionul
internaţional
de Teologie,
Istorie, Muzi-
cologie şi Artă,
intitulat „Satul
şi spiritul ro-
mânesc, între
tradiţie şi ac-
tualitate. Lec-
tura Sfintei
Scripturi şi provocările transmiterii credinţei”.

Devenit deja o tradiţie anuală a Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi orga-
nizat pe patru mari secţiuni: Teologie, Istorico-
Practice, Muzicologie şi Artă Sacră,
simpozionul a antrenat participarea a numeroşi
profesori, teologi şi oameni de cultură din ţară
şi din străinătate, a studenţilor şi a cadrelor di-
dactice din cadrul facultăţilor de teologie. Cele
patru secţiuni au avut câte patru – cinci sesiuni
fiecare, reunind subiecte variate şi actuale. 

Dintre cele peste 150 de intervenţii ce au
avut loc, menţionăm: Episcopul Nicolae Ivan,
reîntemeietorul Eparhiei Clujului, născut în
satul tradiţional transilvan şi devenit părintele
Metropolei Transilvaniei; Satul tradiţional şi
Sfânta Scriptură, mediul şi fermentul spiritua-
lităţii poporului român; Satul românesc – vatra
tradiţiei româneşti şi a culturii naţionale; Cu-
vântul lui Dumnezeu – calea regăsirii omului
edenic; Rolul credinţei ca factor de promovare

şi consolidare a unităţii spirituale în comuni-
tăţile româneşti; Un muzician uitat: Ierodiaco-
nul Grigorie Ţurcanu; Un vrednic fiu al satului
românesc, slujitor al Sfântului Altar, preotul
Miron Mihăilescu (1914-1998); Satul româ-
nesc, creator şi promotor de cultură şi ştiinţă
românească; Traducători ai lui Wladimir Gu-
ettee în limba română; Personalităţi bisericeşti
şi laice la alegerea şi instalarea lui Nicodim
Munteanu ca arhiepiscop al Iaşilor şi mitropo-
lit al Moldovei şi Sucevei; Satul transilvan în
memoriile Împăratului Iosif al II-lea; Profilul
ecumenic al Patriarhului Iustin Moisescu; Is-
torie şi spiritualitate într-un sat transilvan;
Satul românesc şi pastoraţia rurală astăzi; Ma-
nagementul parohial – arta vremurilor actuale;
Conţinut cromatic în arta icoanei pe sticlă în
Transilvania; Preotul-arheolog Constantin
Matasă, o pildă între două secole; etc.

În cadrul simpozionului, Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a acordat preo-
tului ortodox român, profesor universitar doc-
tor Eugen J. Pentiuc, profesor de studii biblice
şi limbi semitice la Institutul de Teologie „Sfân-
tul Vladimir” şi la Institutul Teologic „Sfânta
Cruce” din Brookline (Boston, SUA), titlul de
Doctor Honoris Causa.

În încheierea evenimentului, după conclu-
ziile prezentărilor a avut loc un Concert festiv
susţinut de Corul de cameră „Psalmodia
Transyl vanica” al Facultăţii de Teologie Orto-
doxă care a pregătit un program special, în ca-
drul unui masterclass coral. 

Modul în care a fost organizat simpozionul,
calitatea materialelor prezentate şi dezbaterile
ce au avut loc pe fiecare secţiune au dat o notă
de eleganţă ştiinţifică evenimentului, fapt ce ne
determină să aşteptăm cu nerăbdare volumul în
care vor fi publicate lucrările acestei manifestări
ştiinţifice. (N. R. Modestia colegului nostru îl
împiedică să precizeze că implicarea sa în acest
volum se numeşte Preotul-arheolog Constantin
Matasă, o pildă între două secole. Nasc şi la
Moldova oameni, nu?)

Dr. Mihai FLOROAIA
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ

Spiritul satului românesc între tradiţie
şi actualitate

D
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ăgurele, inginer la Institutul de Cercetări
Hortiviticole Bucureşti, profesor la mai
multe liceele agricole până la pensie
(1969). Debut cu versuri în „Carnet lite-
rar” (Buzău, 1932). A redactat, cu Silviu
Roda, Revista „Foc tânăr” (1934, Roman).
Colaborări la multe publicaţii literare.
După 1945, are in-

terdicţie de semnătură şi
revine în presă abia în
1957. Prima carte
„Odihna neagră”, versuri
(1936). Alte cărţi: „Mun-
tele ascuns”, „Întâlnirea
cu focul”. În manuscris:
„Întâmplări de când eram
pe pământ”, „Băiatul So-
fiei, din flori”. Membru al

S. S. R. recomandat de Tudor Arghezi şi Gala
Galaction.

■ 28/1950 – n. Arcadie Răileanu, la Pe-
rieni, Basarabia, absolvent al Institutul Politehnic
din Chişinău, specialitatea Arhitectură, a debutat

la expoziţia U. A. P. Moldova, Chişinău (1982).
Stabilit la Piatra-Neamţ. este prezent cu expoziţii
personale şi de grup (1993-2004), la Piatra-
Neamţ: Galeriile „Lascăr Vorel”, Galeria Top
Art, Galeriile „Vert”, „T. T.”, Bienala „Lascăr
Vorel”, Târgul de Vară; în ţară: Râmnicu Vâlcea,
Craiova, Câmpulung Moldovenesc, Călimăneşti,
Iaşi, Bârlad, Cluj, Saloanele Moldovei, Bacău-
Chişinău, Timişoara, Bucureşti; peste hotare:
Bălţi, Tighina, Uniunea Scriitorilor şi Biblioteca

„Onisifor Ghibu”, Chişi-
nău, Internaţionala de
design Moscova ş. a. 

■ 28. 11. 1972 – n.
Valentin Andrei, la Săvi-
neşti, Neamţ, animator
cultural, publicist, a ab-
solvit Facultatea de Filo-
zofie şi Jurnalism a
Universităţii „Spiru
Haret”. Din 1998, lu-
crează la Centrul pentru

Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, timp în care
a participat la organizarea multor manifestări ar-
tistice: Festivalul Internaţional „Vacanţe Muzi-
cale” la Piatra-Neamţ, Festivalul Internaţional de
Folclor „Ceahlăul,” Concursul literar „Sadove-
niana”. Debut cu articole şi cronici sportive, fiind
nominalizat la prima ediţii a Galei Premiilor

Rememorări nemţene
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uzeul Naţional de Istorie a
României şi Institutul Cultu-
ral Român anunţă deschide-
rea expoziţiei „Originile
Europei. Civilizaţii preisto-
rice între Carpaţi şi Dunărea
de Jos”, cea de-a doua expo-

ziţie cu tematică arheologică orga-
nizată în cadrul Festivalului
Internaţional de Arte EUROPA-
LIA.

Peste 450 de bunuri culturale
şi seturi de artefacte arheologice
acoperind o perioadă de aproape
cinci milenii, obiecte preistorice
descoperite pe teritoriul actual al
României prin cercetări arheolo-
gice mai vechi sau mai recente,
piese deosebit de valoroase aparţi-
nând culturilor neo-eneolitice Ha-
mangia, Vădastra, Gumelniţa sau
Cucuteni, dar şi culturilor Mon-
teoru, Wietenberg sau Otomani din
perioada epocii bronzului, precum
şi culturilor Gáva sau Basarabi din
prima epocă a fierului vor fi ex-
puse la Muzeul Grand Curtius din
Liège, Belgia, în perioada 8 no-
iembrie 2019 – 26 aprilie 2020, în
cadrul festivalului EUROPALIA.

La această expoziţie organi-
zată de Muzeul Naţional de Istorie
a României participă şi instituţia
muzeală nemţeană, dar sub noua
titulatură, după cum se poate vedea
din afişul manifestării: Complexul
Muzeal Naţional Neamţ. Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
a avizat solicitarea de trecere în ca-
tegoria muzeelor de importanţă na-
ţională.

Consiliul Judeţean Neamţ, po-
trivit prevederilor art. 14 din Nor-
mele de clasificare a muzeelor şi a
colecţiilor publice, aprobate prin
ordinul ministrului culturii şi cul-
telor nr. 2185/2007, a solicitat

acordarea titulaturii de muzeu de
importanţă naţională, precum şi
schimbarea denumirii Complexu-
lui Muzeal Judeţean Neamţ în
Complexul Muzeal Naţional
Neamţ. În acest scop, a fost adus
drept argument faptul că în patri-
moniul muzeului se află colecţii
unicat la nivel naţional cum sunt
colecţia de peşti fosili oligoceni
din patrimoniul Muzeului de Şti-
inţe Naturale Piatra-Neamţ şi co-
lecţia de numismatică a Muzeului
de Istorie şi Arheologie Piatra-
Neamţ. Colecţia de peşti Oligoceni
reprezintă cea mai importantă co-

lecţie ştiinţifică de acest gen din
ţară şi una dintre cele mai impor-
tante din Europa, alăturându-se în
acest fel colecţiilor similare din
muzeele de la Moscova (Rusia),
Wroclaw (Polonia), Brno (Cehia),
Viena (Austria), Darmstadt (Ger-
mania), Paris (Franţa). Unicitatea

depozitelor fosilifere din jurul ora-
şului Piatra-Neamţ (Pietricica,
Cozla, Cernegura, Agârcia), diver-
sitatea deosebită şi importanţa şti-
inţifică a speciilor de peşti fosili
Oligoceni au atras atenţia paleoih-
tiologilor din diferite instituţii eu-
ropene de profil şi nu numai;
astfel, o parte din colecţia ştiinţi-
fică de peşti fosili a fost itinerată în
cadrul unor expoziţii internaţionale
(Solnhofen – Germania) în timp ce
colaborările cu diferiţi cercetători
au permis participarea specialişti-
lor muzeului într-o serie de expe-
diţii finanţate de National

Geographic Society (Was-
hington, USA)  care  au avut
ca scop colectarea de mate-
rial ihtiofaunistic fosil din
diferite locaţii, în vederea
studiului comparativ. Colec-
ţia numismatică a Muzeului
de Istorie şi Arheologie Pia-
tra-Neamţ este formată din
piese monetare încadrate
cronologic între secolul al
IV-lea î.Hr. şi secolul al
XVIII-lea, care au intrat în
posesia muzeului în urma
cercetărilor arheologice,
descoperiri întâmplătoare,
donaţii şi achiziţii. Totodată,
Muzeul de Artă Eneolitică
Cucuteni constituie un uni-
cat la nivel naţional, prin te-
matica abordată (dedicată
exclusiv artei decorative şi
figurative cucuteniene),

fiind în acelaşi timp un muzeu de
arheologie, de istorie, dar şi de
artă, ce adăposteşte în prezent cea
mai importantă colecţie de artă
neo-eneolitică din sud-estul Euro-
pei. Aici sunt expuse în prezent
cele mai spectaculoase artefacte
cucuteniene descoperite pe actua-

lul teritoriu al României, capodo-
pere ale artei preistorice, ce consti-
tuie veritabile obiecte de prestigiu,
toate fiind clasate în categoriile te-
zaur şi fond ale patrimoniului cul-
tural naţional mobil. În muzeu sunt
valorificate expoziţional deopotrivă
obiecte tridimensionale şi materiale
foto- documentare, aparţinând tutu-
ror fazelor şi etapelor de evoluţie
ale acestei civilizaţii, de pe întreg
arealul românesc.

În considerarea prevederilor
art. 16 alin.(1) şi (2) din Legea nr.
311/2003 a muzeelor şi a colecţii-
lor publice, republicată, solicitarea
Consiliului Judeţean Neamţ a fost
supusă analizei Comisiei Naţionale
a Muzeelor şi Colecţiilor în şedinţa
din 30.07.2019 şi din 24.09.2019.
Din examinarea documentaţiei de-
puse s-a putut constata că Muzeul
se încadrează în excepţia prevăzută
la alin. (3) al art. 6 din Normele de
clasificare a muzeelor şi a colecţii-
lor publice, aprobate prin Ordinul
nr. 2185/2007, deţinând în patri-
moniul său bunuri cultural mobile
ce constituie colecţii unicat la nivel
naţional. Astfel, prin Avizul cu nr.
4797/DPC/30.07.2019 şi nr.
7116/DPC/24.09.2019, Comisia
Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
a avizat solicitarea Consiliului Ju-
deţean Neamţ.

Pornind de la aceste conside-
rente a fost elaborat un proiect de
Hotărâre privind acordarea titula-
turii de muzeu de importanţă naţio-
nală Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ şi pentru aproba-
rea schimbării denumirii acestuia,
proiect supus spre adoptare Guver-
nului. (Sursa: Comunicat Comple-
xul Muzeal Judeţean Neamţ)

Red.

Complexul Muzeal Naţional Neamţ, la expoziţia „Originile
Europei. Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi Dunărea de Jos”
M
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Ioan Chirilă” (2002). A făcut parte din
prima echipă a redacţiei Radio „Terra”
(1992-1995). Este autor al volumului „Pa-
truzeci de ani de Vacanţe Muzicale la Pia-
tra-Neamţ” (2011). Colaborări: „Asachi”;
„Antiteze”; „Ceahlăul”; „Mesagerul de

Neamţ”; „Monitorul de
Neamţ”; „Realitatea”;
Radio România Cultural;
TVR Cultural. 

■ 29/1949 – n.
Gheor ghe Hibovski, la
Dumbrava Roşie, Neamţ,
poet, autor dramatic, regi-
zor, absolvent al Univer-
sitatea de Arte „George
Enescu”, Iaşi (2008).
După cursurile liceale, a

practicat diverse îndeletniciri (1970-2006): în do-
meniul spectacolului teatral (sufleur, regizor, in-

structor artistic, la casele de cultură Bicaz şi Pia-
tra-Neamţ, profesor la Şcoala de Arte, a scris sce-
narii, caiete de regie şi scenografie şi a interpretat
mai multe roluri; a iniţiat proiecte culturale (Tea-
trul de Iniţiere „Act” şi Festivalul de Teatru „Yo-

rick”, Teatrul de Joaca,
Teatrul „Tandem”). A pri-
mit Premiul pentru proză
la Concursul „Mihail Sa-
doveanu” (1982). Mem-
bru al U. S. (2011). Cărţi:
„Cloaca maxima”; „Cir-
cus maximus”; „Viclenii
de păsărar”; „Descreiera-
ţii”; „Pisica năzdrăvană!”; 

„Parcul Libertăţii”; „Caiet de dramaturgie, I-IV”;
„Teatrul şi principiile lui generatoare”; „Om şi mască”.

■ 30/1860 – n. Vasile Morţun, la Roman (d.
3. 08. 1919, Bahna, Roman). Absolvent al Şcolii
Nr. l din Roman, al Institutul Academic Iaşi, al
Facultăţii de Litere, Sorbona. Membru fondator
al cercului socialist şi al revistei „Dacia viitoare”
(Paris), continuată la Bruxelles. Revenit în ţară
(1884), membru în comitetul de redacţie al revis-
tei „Drepturile omului”. La Iaşi, conduce Revista
„Contemporanul”; împreună cu I. Nădejde,
scoate „Critica socială” şi „Revista socială”. A
înfiinţat gazeta „Muncitorul”, organ al mişcării
socialiste. Deputat de Roman. Intră în Partidul
Liberal (1899), vicepreşedinte al Camerei Depu-
taţilor (1902), Ministru de Interne (1914-1916).
Traduce şi localizează câteva lucrări din limba
franceză. Autor de poeme în proză, piese de tea-
tru („Ştefan Hudici”, „Zulnia Hâncu”). 
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CALENDAR
– decembrie 2019

3. PIERRE AUGUSTE RENOIR
(25 febr. 1841 – 3 dec. 1919) – 100 de
ani de la moartea pictorului şi grafi-
cianului francez;

04. NICOLAE CARTOJAN (4
dec. 1883 – 20 dec. 1944) – 75 de ani
de la moartea istoricului literar;

05. ZAHARIA STANCU (5 oct. 1902
– 5 dec. 1974) – 45 de ani de la moartea
scriitorului;

10. LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ (10
dec. 1934 – 15 oct. 1998) – 85 de ani de la
naşterea actriţei;

19. SILE DINICU (10 dec. 1919 – 7
ian. 1993) – 100 de ani de la naşterea dirijo-
rului, pianistului şi compozitorului;

20. GEORGE APOSTU (20 dec. 1934
– 13 oct. 1986) – 85 de ani de la naşterea
sculptorului;

20. I. G. DUCA (26 dec. 1879 – 29 dec.
1933) – 140 de ani de la naşterea omului po-
litic;

22. JEAN BECKETT SAMUEL (13
apr. 1906 – 22 dec. 1989) – 30 de ani de la
maortea dramaturgului şi prozatorului irlan-
dez, laureat al Premiului Nobel pentru Lite-
ratură pe 1969;

22. JEAN RACINE (22 dec. 1639 – 21
apr. 1699) – 380 de ani de la naşterea dra-
maturgului francez;

22. NICHIFOR CRAINIC (22 dec.
1889 – 21 aug. 1972) – 130 de ani de la naş-
terea scriitorului şi publicistului;

24. ARISTIZZA ROMANESCU (24
dec. 1854 – 4 iunie 1918) – 165 de ani de la
naşterea actriţei;

24. MIRCEA DIACONU (24 dec.
1949) – 70 de ani de la naşterea actorului de
teatru şi de film;

31. HENRI MATISSE (31dec. 1869 –
3 nov. 1954) – 150 de ani de la naşterea pic-
torului şi sculptorului francez;

31. ION CREANGĂ (1 martie 1837 –
31 dec. 1889) – 130 de ani de la moartea
scriitorului. 

Red.

0

fârşitul de octombrie a însemnat pentru mai
mulţi oameni de cultură şi de munte nemţeni
– desfăşurarea unor acţiuni de finalizare a
unor proiecte de impact pentru judeţul
Neamţ, acţiuni prin care şi-au dorit să pro-
moveze activităţile desfăşurate de-a lungul
întregii veri şi a unei bucăţi de toamnă 2019.
Astfel, Festivalul Haiducilor Grinţieş,

2019, a treia sa ediţie, a fost un succes, după cum
au arătat-o spectatorii, care au ajuns în poiana de la
poalele Grinţieşului într-un număr mare în cele

două zile de iulie (20 şi 21 iulie, cu îngăduinţă me-
teorologică a Sfântului Ilie), dar şi conform păreri-
lor exprimate de presa locală, de mediul on-line şi,
nu în ultimul rând de aprecierile de care s-a bucurat
emisiunea „Exclusiv în România” a TVR 1, reali-
zată de Cristian Tabără şi Marin Găbudean. De alt-
fel, echipa reputatului realizator a fost prezentă la
Grinţieş pentru a treia oară: în 2016, o emisiune s-a
numit „Teatru haiducesc … ca la Grinţieş”, insis-
tându-se pe „Banda lui Bujor”; în 2017, Cristian
Tabără şi Daniel Georgescu au fost oaspeţii primei
ediţii a Festivalului Haiducilor Grinţieş, iar acum,
în 2019, s-au întors în Poiana lui Vasile cel Mare
pentru poveşti cu haiduci, dar şi în căutarea babei
Dochia sau a Dochiei, fiica lui Decebal la muntele
Ceahlău. Menţionăm faptul că în 2018, la cea de-a
doua ediţie, eruditul om de televiziune ieşean Vasile
Arhire a dedicat o emisiune „Descriptio Molda-
viae” acestei manifestări culturale, fiind şi el oas-
pete al sătenilor de pe valea Bistricioarei.

Proiectul a fost iniţiat de Asociaţia Pro Grinţieş
condusă de profesoara Loredana Zaharia, cu spri-
jinul financiar şi al Consiliului Judeţean Neamţ,
prin colaborarea logistică cu Primăria Grinţieş, cu
aportul domnilor Vasile Scripcaru şi Ionel Chirilă,
cu sprijinul neprecupeţit al unor gospodari din
Grinţieş precum Luţu Gabor, Nicuşor Curcă, Ro-
mulus Răşchitor, Titi Gheorghiu, Mihăiţă Stelea
etc. Profesoarele de la Grinţieş au arătat că ştiu şi
cu stativele, cu andrelele, cu acul, cu suveica, sub
atenta monitorizare a învăţătorului Ilie Alexandru,
care a învăţat aceste meşteşuguri de la mama sa
care, văduvă, l-a purtat în şcoală cu ţesutul de co-

voare, preşuri şi ţoale. Ei au primit TVR-ul la mu-
zeul din Grinţieş care poartă numele marii doamne
Olga Mavrocordat Sturdza, cea care a coordonat,
alături de regina Maria, îngrijirea orfanilor din răz-
boiul de reîntregire naţională.

Pe 26 octombrie, echipa de implementare şi
principalii sprijinitori s-au întâlnit din nou la mu-
zeul grinţieşean pentru a revedea materialele reali-
zate, fotografiile, filmuleţele, publicaţiile
proiectului şi pentru a pregăti viitorul festival, la
care se doreşte un sprijin şi mai susţinut al autori-

tăţilor locale şi judeţene pe măsura anver-
gurii festivalului care a făcut cunoscută în
întreaga ţară micuţa comună de la vechile
hotare, nedrepte, ale Moldovei, un adevărat
plai al haiducilor, după cum cu mândrie
spun locuitorii, amintind în vorbele lor pe
Vasile cel Mare, patronul acestui festival,
Ion Pietraru sau Ştefan Bujor.

„Ranger Junior în Munţii Neamţului”
este, de asemenea, un proiect de succes
printre elevii nemţeni, în acest an partici-

pând la acţiuni specifice şcolari şi profesori din
Crăcăoani, Agapia, Pipirig, Poiana Largului, Grin-
ţieş sau Bicazul Ardelean. Proiectul, sprijinit de
Consiliul Judeţean Neamţ, a fost iniţiat de Asociaţia
Ecologică Coroloar din Magazia-Crăcăoani, con-
dusă de Dionisie Savin, sprijinit de profesorii Cris -
tian şi Cristina Vatamanu, Mihai Panţiru, Petronela
Oltianu, Luminiţa Savin, Daniel Dieaconu ş. a. Îm-
preună cu rangerii-seniori, micii ocrotitori ai naturii
au pornit pe cărări de munte în Parcul Naţional
Ceahlău, Parcul Naţional Cheile Bicazului Hăşmaş,
Parcul Natural Vânători-Neamţ. Menţionăm spriji-
nul celor trei administraţii ale ariilor protejate nem-
ţene şi menţionăm în special pe biologul Liviu
Moscaliuc de la Parcul Naţional Ceahlău şi range-
rul Mihai Busuioc de la Parcul Natural Vânători-
Neamţ. Micii rangeri au fost în adevărate acţiuni
„foto safari” în căutare de zimbri, capre negre şi
alte animale ascunse în codri, dar şi în căutarea flo-
rei munţilor, a genţianelor, a florii de colţ, a sânge-
lui voinicului sau papucului doamnei şi crinului şi
garofiţei de munte. Au fost în peşteri şi avenuri, au
străbătut chei şi şei, au urcat pe abrupturi. Au învă-
ţat despre legile muntelui şi despre activitatea ran-
gerilor pentru a putea deveni la rândul lor apărători
ai naturii.

Au făcut nenumărate poze, au realizat o revistă
şi s-au întors acasă cu numeroase cunoştinţe pe care
la rândul lor le vor împărtăşi colegilor şi familiilor.
Vor deveni un fel de profesori şi ştim că cei mici,
atunci când vor, pot învăţa multe lucruri pe ceilalţi,
inclusiv pe cei mai mari ca ei...

Prof. dr. Daniel DIEACONU

Grinţieş – Proiecte de succes
S
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na dintre invenţiile esenţiale ale omenirii
a fost ŞCOALA. Prin şcoală, copiii lumii
au părăsit modelul ancestral, cel în care,
aplicat de nevoie în economiile naturale
primitive, părinţii îşi învăţau urmaşii să
facă numai şi întocmai ceea ce ştiau să facă
ei, adulţii.

Îndelungata istorie a şcolii, de-a lun-
gul mileniilor, a ţinut consecvent pasul cu pro-
gresul uman, marcând victorii remarcabile şi
suferind înfrângeri teribile, o evoluţie sinuoasă,
condiţionată de numeroşi parametri, determinanţi
fiind pacea, războiul, bunăstarea, sărăcia şi reli-
gia.

Cea mai importantă victorie, dobândită de
şcoală foarte târziu, abia în era Gutenberg, a căr-
ţii tipărite, de fapt o adevărată revoluţie culturală,
a fost apariţia recentă, de nici două secole, a şco-
lii generale.

Obligatorie şi (mai mult sau mai puţin) gra-
tuită, instituţie majoră pretutindeni în zilele noas-
tre, încă (parţial) eficientă, şcoala generală este
criticată din ce în ce mai aspru şi mai des din
cauza conservatorismului său intern, care a ge-
nerat de multe ori şi cam peste tot îngheţarea di-
dacticii în reţete productive odinioară, caduce
acum.

În anul 1953, pe şantierul hidrocentralei de
la Bicaz s-a înfiinţat un nou liceu, o instituţie slu-
jită cu înaltă competenţă mai ales de tineri absol-
venţi ai universităţilor din Bucureşti şi Iaşi, unii
dintre ei fiind capi de promoţie şi mai târziu pro-
fesori universitari.

Atunci şi acolo, în deceniile V şi VI ale se-
colului trecut, între tineri şi cei câţiva vârstnici,
dascăli cu îndelungată experienţă la catedră, au
apărut numeroase întrebări şi s-au încins aprinse
discuţii în legătură cu performanţele obţinute de
şcoala generală şi de limitele acesteia în eficien-
tizarea didacticii.

Cea mai presantă problemă ridicată în dez-
bateri era legată de necesitatea individualizării
procesului de învăţământ începând cu clasa întâi
primară, fiindcă pe urmă, în gimnaziu şi în liceu,
era târziu sau prea târziu. 

Sarcina individualizării era prezentă în toată
teoria şi legislaţia învăţământului, dar – cel puţin
în aparenţă – extrem de greu, dacă nu cumva im-
posibil de realizat. Pe scurt, nu se găseau căi via-
bile de individualizare în clase cu efectiv
numeros, de 30 – 40 de elevi.

Multitudinea de meditatori extraşcolari şi
succesul demonstrat de elevii acestora (din gim-
nazii şi licee) nu puteau fi nicicum contestate. 

Cum era exclusă formula ipotetică, absurdă,
a renunţării la grupările de elevi de aceeaşi vârstă
– clasele –, întrebarea era în ce fel se poate ame-
liora procesul de individualizare la clasele pri-
mare (I-IV), fără a zdruncina din temelii structura
şcolii generale.

Ştiind că se poate baza pe colaborarea stator-
nică a învăţătorilor de elită şi a profesorilor din
şcoala sa, care cuprindea clasele primare, gimna-
ziale şi liceale, directorul Virgiliu Radulian – tânăr
ca aproape toţi ceilalţi, eminent absolvent al unui
celebru liceu militar şi (cu magna cum laude) li-
cenţiat al Universităţii bucureştene, specializat în
psihologie, pedagogie, logică şi filozofie – a des-
enat un tablou amănunţit şi alarmant al deficien-
ţelor majore ale şcolii generale, începând cu cele
ce priveau clasele elementare, I–IV, alcătuite din
copiii aflaţi la vârsta esenţială pentru cunoaşterea
lor deplină de către educatori, un act absolut ne-
cesar pentru evoluţia viitoare a fiecărui elev.

Slăbiciunea principală consta în imposibili-
tatea de a se planifica permanent câte un proiect

didactic special pentru fiecare copil. Neputând să
fie cunoscuţi elevii, în profunzime, chiar la înce-
put de drum şcolar (Pe atunci grădiniţe nu prea
existau.), toată metodologia de zi cu zi a învăţă-
torilor în privinţa individualizării procesului de
învăţare/formare se baza mai curând pe bun simţ
decât pe ştiinţă.

În consecinţă, s-au organizat asistenţe la zeci
de lecţii, susţinute de învăţători de elită din mai
multe şcoli de pe Valea Bistriţei şi s-a observat
limpede că în clasica „sală de clasă” (nu peste tot
spaţioasă, nici bine întreţinută şi nici bogată în
material didactic) învăţătorul se adresa cu precă-
dere unui copil standard, ipotetic, inexistent în
realitate, nu celor treizeci-patruzeci de creiere
reale, extrem de diferite unele de altele, aflate
atunci şi acolo în grija sa.

După doi ani de pregătire şi de aşteptare, din
propunerile curajoase ale directorului Virgiliu
Radulian către forurile superioare s-a aprobat
doar un unic experiment, care nu se atingea de
bazele didacticii clasice şi era subvenţionat de
ministerul educaţiei.

Tot ce se leagă de psihologia copilului din
şcoala primară şi de metodica lecţiilor la acea

vârstă s-a studiat intens şi din timp. 
Protocolul experimentului prevedea introdu-

cerea treptată a profesorilor, în locul învăţătorilor
unici, încă din clasa întâi primară, începând cu
profesorii de muzică, desen şi educaţie fizică.

Au fost selectaţi profesori care absolviseră
şcoala normală sau liceul pedagogic înaintea fa-
cultăţilor de specialitate.

Temerea generală că profesorii, limitaţi la
foarte puţine ore de lucru cu elevii, vor cunoaşte şi
mai puţin subiecţii, în diversitatea lor, a fost spul-
berată încetul cu încetul, efortul bine ţintit şi pre-
gătirea superioară, psiho-pedagogică a profesorilor
fiind pe măsura răspunderii ce-şi asumaseră.

Cum şi fiica mea a făcut parte dintr-o clasă
experimentală, am observat şi am comparat ce se
petrecea în clasa aceea cu activitatea şi cu rezul-
tatele de la clasele martor, încadrate cu cei mai
bine cotaţi dintre învăţătorii bicăzeni.

Atât rezultatele din ciclul primar cât şi dru-
mul ulterior al celor care făcuseră parte din cla-
sele experimentale au fost elocvente. Elevii au
parcurs cu rezultate bune anii de gimnaziu şi de
liceu şi aproape toţi au urmat fără dificultăţi ma-
jore cursurile universitare, alegându-şi corect şi
cu hotărâre drumul în profesie, sfaturile profeso-
rilor în această privinţă fiind date cu competenţă
şi primite cu încredere.

Însă, cum se întâmplă mereu la noi, banii
pentru extinderea firească a experimentului în
mai multe şcoli au lipsit, pentru care minus în
buget ministerul nostru a suprimat încercarea de
la Bicaz curând după ce, în anul 1969, am fost
transferat şi numit director la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ.

Aprofundarea cercetării ne-a cerut parcurge-
rea multor studii de specialitate, găsite mai ales
în nordul Europei, şi ne-a permis efectuarea câ-
torva vizite în şcoli din Finlanda şi Suedia. Iar ce
ne spuneau studiile din străinătate şi mai ales ce
văzusem în cele două ţări de la miază noapte

ne-au pus serios pe gânduri. Rămăsesem mult în
urma scandinavilor în ceea ce priveşte moderni-
zarea şcolii şi eram cât se poate de ineficienţi în
individualizarea procesului didactic. 

În puţine cuvinte: nu ştiusem că, în condiţii
sociale, ştiinţifice şi tehnice cu totul noi, în
lume se năştea o Şcoală Nouă, altfel decât cea
clasică, o şcoală fără de vechile săli de clasă
echipate cu bănci, tablă neagră şi, eventual, cu
o icoană, încăperi în care profesorii „examinau,
predau şi fixau”. Greu, e drept, dar şcoala nouă
se năştea!

În Piatra-Neamţ, după ce au trecut lunile de
muncă pregătitoare şi după euforia pricinuită de
Centenarul Liceului „Petru Rareş”, din noiem-
brie 1969, după ce s-a reaşezat la locul ei stereo-
tipia vieţii normale, am crezut că a sosit un
moment propice pentru a reîncepe aici, într-un
liceu etalon al învăţământului românesc, proce-
sul de înnoire.

Doamna Sofia Burculeţ, profesor emerit, a
fost, vreme de câteva luni, un ascultător atent,
răbdător şi competent, din ce în ce mai interesat
faţă cu o lungă şi întortocheată spovedanie a
mea, de multe ori confuză, despre un plan de re-
voluţionare a Şcolii.

Vorbeam despre o ŞCOALĂ NOUĂ, cu
ELEVUL – nu elevii – în centrul ei, o instituţie
MENTORIALĂ, în care profesorul/învăţătorul/
educatoarea să devină MENTORI pentru fiecare
copil, adolescent şi tânăr, în parte.

În proiecţia creionată, „sala de clasă” trebuia
să dispară, fiind înlocuită cu ceva mult mai per-
formant, în care să se păstreze cu atenţie, ca ma-
terial şi metodă, tot ce era mai bun în didactica
clasică şi în reţetele numeroase oferite de invazia
noilor curente din şcoala universală, grija princi-
pală a formatorului fiind aceea de a urmări în pri-
mul rând cunoaşterea exactă a aptitudinilor şi
capacităţilor individuale ale subiectului – elev,
spre a nu se mai pierde ireparabil uriaşa inteli-
genţă a milioanelor de copii români, despre care
educatorii/formatorii nu au ştiut niciodată şi nu
ştiu (aproape) nimic, fiindcă NU POT şti.

Doamna Sofia Burculeţ fusese mult timp
profesor de pedagogie, psihologie şi logică la
Şcoala Normală (Liceul Pedagogic) „Gheorghe
Asachi” din Piatra. Experienţa sa şi cultura de-
osebit de bogată în domeniul abordat au făcut-o
ca, după ce a înţeles bine spovedania, să mă de-
termine a gândi împreună un experiment pe ter-
men lung, de 10-12 ani, cu etape bine aşezate,
într-o succesiune clară, ţinta finală fiind găsirea
celui mai eficient drum posibil, începând cu anul
1970, către o ŞCOALĂ ALTFEL. Erorile ine-
rente aveau să fie corectate din mers.

Ca experimentul de la „Rareş” să pornească,
trebuia mai întâi să căpătăm răspunsuri clare la
trei întrebări:

Prima – dacă eminenţii dascăli ai Liceului
„Petru Rareş” vor dori să se integreze trup şi su-
flet experimentului.

A doua – dacă organele de conducere de la
nivelul Ministerului şi al judeţului Neamţ vor
aproba demersul nostru.

A treia – dacă vom găsi banii necesari, evi-
dent, o sumă impresionantă.

La prima întrebare, răspunsul a fost imediat,
clar şi, din partea unor colegi, chiar entuzias-
mant. Pentru celelalte două întrebări, fie răspun-
suri evazive, fie un „nu” de cremene.

Era clar. Bine! Atunci s-o pornim pe răspun-
derea noastră, fie ce-o fi! Asta ne-am zis.

Mărturisesc acum, foarte târziu, că nici
măcar profesorilor din liceu nu le-am oferit o
spovedanie completă, din dorinţa de a nu-i speria

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani
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u proporţiile schimbărilor propuse. De
pildă, între multe altele, nu le-am pomenit
despre posibilitatea ca un elev să fie înscris
într-un an de studiu la un obiect şi în alţi
ani la alte obiecte, având dreptul să se pre-
zinte la bacalaureat imediat ce profesorii –
mentori – consideră că absolventul răs-
punde cerinţelor impuse de Minister.

Nici o vorbă n-am rostit despre puterile spo-
rite ale directorului în organizarea şcolii sale în
funcţie de o serie de parametri ai didacticii în-
noite şi nici despre „clasele-armonică”, organi-
zate ad-hoc, în funcţie de progresele sau
rămânerile în urmă ale fiecărui elev. Şi aşa mai
departe …

Am pornit la drum cu acordul deplin al co-
legilor minunaţi din cancelaria liceului, fără să
mai cerem vreo aprobare.

Ministrul Mircea Maliţa, aflând câte ceva
despre noi, din spusele lui Virgiliu Radulian,

devenit ministru adjunct al Învăţământului, ne-a
spus limpede că nu are bani pentru experiment şi
trebuie „să vi-i faceţi singuri, cu puterile voas-
tre”. Mulţumim!

În anul 1971, am făcut primul pas, desfiin-
ţând clasele şi trecând la organizarea procesului
de învăţământ în cabinete de specialitate şi în la-
boratoare, pentru fiecare obiect de studiu şi pen-
tru fiecare profesor în parte.

Când a fost să abordăm esenţa înnoirilor,
după patru ani de rodaj în cabinete şi în labora-
toare, pumnul puternic al politrucilor judeţeni a
stopat brutal experimentul, spre satisfacţia câ-
torva persoane din Liceu, care nu înţeleseseră
nimic, cred că şi din vina mea. Şi ne-am întors la
tabla neagră şi la cretă.

Au trecut de atunci aproape cincizeci de ani. 
Acum, în 2019, când Colegiul Naţional

„Petru Rareş” sărbătoreşte împlinirea a 150 de
ani de glorioasă viaţă şcolară, câteva dintre ideile

de acum jumătate de veac au căpătat frumos fi-
inţă chiar aici, între zidurile Liceului Alb, cum l-a
numit cu dragoste smerită generaţia mea. 

Le pun în operă dascăli competenţi, cu largi
cunoştinţe profesionale, fericiţii profesori din
generaţiile cu porţi deschise către Universali-
tate.

Le doresc deplin şi adevărat succes în crea-
rea NOII ŞCOLI! Va fi un drum lung şi greu, dar
plin de satisfacţii, către un învăţământ mentorial
real.

Cu gândul la viitoarea Şcoală, dedicată în to-
talitate fiecărui elev, fiind acesta o individualitate
singulară pe Terra, putem şi noi, visătorii de de-
mult, rămaşi foarte puţini la număr, dar încă ver-
ticali între zidurile albe ale Liceului „Petru
Rareş” să şoptim, zâmbind cu mulţumire: „Acum
slobozeşte …” 

Mihai-Emilian MANCAŞ

Pentru o şcoală nouă în mileniul al treilea
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Şi „liceeni” şi-au schimbat prefixul

♦ ♦ ♦
Când trec pe str. Ştefan cel

Mare şi privesc spre liceul frecven-
tat în anii ’52-’55, mă năpădesc
amintirile buluc. În primele două
cincinale comuniste, româna a fost
predată de doi profesori de mare
calibru: Har. Mihăilescu – poreclit
de elevi Hâr, şi Georgeta Pralea de-
venită mai târziu Buzilă. A face
gramatică cu Hâr era cea mai cum-
plită pedeapsă. La prima oră de
curs, fiorosul dascăl îi atenţiona pe
învăţăcei astfel: „Cine nu învaţă să
scrie şi să vorbească corect româ-
neşte rămâne repetent!” e clar
nene? Şi continua dădăceala mai
ameninţător: „Nu citeşti, nu ştii!”
N-ai învăţat „Popor, izvor renăscă-
tor” îţi pun 1 cât tine de mare! Nu
era de şagă. Paradoxal, impecabilii
vorbitori de română îl apreciau în
mod deosebit şi vedeau în el un
zeu. Băşcălioşii regretă că actualii
miniştri ai educaţiei n-au avut
şansa întâlnirii cu un Har. Mihăi-
lescu. Iar Andrei Pleşu, în minunata
lui carte „Pe mâna cui suntem?”
spune despre Abramburica că a fost
„cea mai duioasă, tandră şi mă-
moasă catastrofă a sistemului nos-
tru şcolar”. Aţi reţinut?

Despre d-na Georgeta Pralea,
ce să zic? Era o floare ameţitoare,
tobă de carte, corectă în toate,
demnă de admiraţie. Toţi băieţii o

iubeau şi o respectau. Cum am a -
vut-o profesoară şi în clasa a VII-a
la Şcoala de Băieţi nr 1, condusă
de directorul Baciu Aurel, ştia câte
parale fac. Instrumentele sale de
lucru erau: caietul cu lecturi parti-
culare şi caietul cu greşeli tipice
ale fiecărui elev în parte. Personal,
am pătimit pentru vocabula „timp”
pe care o scriam cu „n”. Când ci-
team în faţa clasei tema de acasă şi
în conţinutul ei apărea cuvântul
„timp” profesorul spunea stop!
„Cum ai scris timp?” Cu „m” min-
ţeam eu. Caietul la control! La
control ce să vezi, nu era aşa. Sen-
tinţa? Nota 1 pentru că m-ai minţit
şi pentru că ai scris incorect. Ul-
tima observaţie? „Ştii de ce te no -
tez aşa? Ca să nu uiţi toată viaţa
cum se scrie cuvântul timp.” Şi
n-am mai uitat. Era mare doamna
noastră!

♦ ♦ ♦
Şirul dascălilor eminenţi nu se

opreşte aici. Continuă în Monogra-
fia liceului Petru Rareş Piatra-
Neamţ, 1869 – 1969, semnată de
regretatul prof Al. Iftimie. Aici veţi
afla noi date despre tanti Pleşa Io-
nescu, Ioan Zenenbizi, Aurora Câr-
lănescu, Adrian Tănase, Vladimir
Laşcu... Asta nu înseamnă că liceul
nu avea încadrate şi tot felul de
soţii de politruci politici ce nu
aveau nimic comun cu catedra. Ci-

teşte: Nevestele puternicilor acti-
vişti de la regiunea Bacău. Le pu-
teţi admira la capitolul „poze” în
monografia citată mai sus (pag.
169-185).

♦ ♦ ♦
În orice caz, între liceeni din

vremea tătucului cizmar şi cei din
zilele noastre sunt mari deosebiri.
Pe „vremea mea” liceeni nu ve-
neau la şcoală cu maşina proprie-
tate, cu ţigări şi droguri în buzunar.
Nu participau la banchete destră-
bălate unde profele dansează lasciv
iar elevii nu glumeau fără cenzură
cu ele şi nu rosteau apropouri amo-
roase. Liceenii trecutului „mâncau
cartea” cu tot cu coperţi, iar drogul
lor era munca şi studiul riguros.
Culmea, şi proful de atunci avea
acel ceva necesar performanţei.
Era un actor talentat, care atunci
când vorbea, proiecta în faţa noas-
tră un film de mare efect. În zilele
noastre liceenii abia aşteaptă să
scape de şcoală, să plece afară. În
fiecare zi o şterg din scumpa noas-
tră ţărişoară nouă români cu studii
medii şi superioare. Ce înseamnă
asta? Ne risipim naţia, fraţilor!
Lovim în fibra naţională.

♦ ♦ ♦ 
Cine încearcă să facă prezenţa

la promoţia ’55 a Liceului „Petru
Rareş” rămâne uimit. Majoritatea

rareşiştilor au plecat printre stele.
Ultimul care s-a dus a fost Mitruţ,
Dumitru Croitoru – fotbalistul, zia-
ristul de la „Ceahlăul” şi „Informa-
ţia primăriei”. El, împreună cu
Radu Mâţă organizau întâlnirile
noastre, ale liceenilor pietreni de
altădată, la un pahar de vorbe.
Avea dreptate când ne îndemna să
venim la întâlnire: „Hai bă, să ne
mai vedem odată că suntem în pra-
gul ţărânei.” Şi culmea, s-a dus
tocmai el. Îl văd şi acum râzând cu
poftă la un banc bun. Imaginea lui
nu s-a voalat încă. În rest e bine.
Chiar foarte bine. Avem un guvern
nou care va clădi o Românie pros-
peră şi normală. Ca toate prece-
dentele. Cum în ultimele decenii
am cam bătut pasul pe loc la reali-
zări şi n-am urnit căruţa din loc,
poporenii neîncrezători întreabă:
„Ce-o să fie? Ce-o să fie?” Evi-
dent, cu noul guvern. 

Cum nu sunt un analist galo-
nat, răspund cu celebrele vorbe ale
lui Constantin Tănase: „O să fie o
nebunie /Toţi aşteaptă ahtiaţi / Ca
să plouă cu cârnaţi!”

Doamne ajută! Om trăi şi vom
vedea ce fel de meniu păpăm.
Sosul patriotic merge la orice mân-
care şi deja se prepară în cantităţi
industriale. Atenţie! Sosul, nu câr-
naţii!

Dumitru RUSU

ă mai amintiţi? În ’86 s-a lansat în România filmul monument „Liceeni” regizat de Nicolae Corjos. Din distribuţie făceau parte:
Oana Sârbu, Ştefan Bănică Jr., Mihai Constantin, Cesonia Postelnicu... o căruţă gospodărească de copii frumoşi, deştepţi, puşi pe
şotii. Din păcate, timpul nerăbdător „a muşcat” din ei, au schimbat prefixul de mai multe ori. Geta, amica lui Ionică, la filmare
avea 18 ani, astăzi are peste 50. Simpatica elevă a devenit artistă, e angajată la Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti,
ca şi Mihai Constantin, Ionică cel de altădată.

Cum în ultimii 30 de ani nimeni nu s-a mai gândit să toarne un film de tipul „Liceeni rock and roll” sau „Liceeni în alertă”,
ne-a cam atins nostalgia. Suntem băftoşi că respectivele pelicule sunt re-re-re-luate la televizor şi astfel ne amintim că am fost cândva
liceeni. Doar aşa ne întâlnim din nou cu silitorul Mihai Marinescu (Ştefan Bănică), Dana (Oana Sârbu), prof. Socrate (Ion Caramitru)
şi cu Isoscel (doamna comediei româneşti Tamara Buciuceanu Botez).

V
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an Jigel – membru al Comisiei Europene,
responsabil cu educaţia, formarea, cultura şi
tineretul afirma la un moment dat: „Învăţa-
rea pe tot parcursul vieţii a devenit o nece-
sitate pentru toţi cetăţenii. Trebuie să ne
dezvoltăm abilităţile şi competenţele pe tot
parcursul vieţii, nu numai pentru împlinirea
noastră personală şi pentru capacitatea noas-

tră de a ne angaja activ în societatea în care trăim,
ci şi pentru a ne mări şansele de a avea succes într-o
lume a muncii în continuă schimbare.” 

În lumina celor mai sus afirmate şi în concor-
danţă cu directivele UE, principalul obiectiv stra-
tegic al României pentru anul 2020 este ca, cel
puţin 10% din populaţia adultă (cu vârste cuprinse
între 25 şi 64 de ani) să participe la activităţi de în-
văţare pe tot parcursul vieţii. 

Pentru noi, profesorii, învăţarea pe tot par -
cursul vieţii este utilă şi pentru a insufla elevilor
competenţe noi, care să-i ajute să-şi croiască un
drum prin complicatele realităţi economice şi so-
ciale ale zilelor noastre: acomodarea cu diversita-
tea, trecerea de la idee la acţiune, conştientizarea şi
profitarea de oportunităţi, asumarea de responsabi-
lităţi, acceptarea incertitudinii, deschiderea de spirit
(open mind), gândirea prospectivă dar mai ales co-
municarea asertivă.

Asertivitatea este o tehnică de comunicare ce se
defineşte astfel: modul de a fi al unei persoane, care
se comportă echilibrat în relaţiile cu ceilalţi şi îşi ex-
primă corect şi cu uşurinţă punctul de vedere şi inte-
resele, fără a le nega pe ale celorlalţi şi fără a declanşa
conflicte. Altfel spus, exclude critica în public, refe-
ririle la defectele persoanei căreia i te adresezi, ironia,
şi presupune concentrarea strictă la situaţia creată şi
la modul de soluţionare a problemelor. Tonul este di-
rect şi ferm, se colaborează pentru identificarea de
noi idei, se vorbeşte dar se ascultă şi părerile celor-
lalţi, fluxul conversaţiei este în ambele sensuri; in-
terlocutorul asertiv ascultă atent, îşi asumă
responsabilitatea, are iniţiativă, este sincer şi con-
structiv, are un limbaj verbal şi non-verbal încrezător
şi îşi exprimă preocupările direct către sursă.

Este foarte important şi să deosebim comuni-
carea asertivă de celelalte trei tipuri: pasivă, pasiv
agresivă şi agresivă. Pentru lămurire prezint urmă-
torul studiu de caz.

Imaginaţi-vă că tocmai aţi primit o sarcină im-
portantă, cu termen limită. Ştiţi că aveţi nevoie de
ajutor din partea Elenei, o colegă de serviciu, pentru
a duce sarcina la bun sfârşit. Cum vă adresaţi?

1. „Bună, Elena! Îmi pare rău că te deranjez.
Ştiu că probabil eşti ocupată cu multe alte pro-
bleme în acest moment. Am primit una dintre acele
sarcini urgente. Dacă ai posibilitatea, poate mi-ai
putea da un pic de ajutor. Dar, este în regulă dacă
nu poţi.”

Acesta este un exemplu clasic de comunicare
pasivă. Este prea agreabilă, nu exprimă nici un
punct de vedere, evită un răspuns clar, exprimă ne-
putinţa, fiind dublată în practică de o voce nesigură
şi un limbaj al corpului retras.

2. „Elena, ştiu că eşti genul care nu se speteşte
cu munca. Hei, glumesc! Dar uite, când ai avut
probleme săptămâna trecută, cine te-a ajutat?
Chiar eu. Deci, uite, acum sunt în aceeaşi situaţie.
Nu îţi face griji, oricum eu voi face cea mai mare
parte de muncă.”

Aici avem de a face cu un comunicator pasiv-
agresiv, care este sarcastic, critic, şantajist, stabi-
leşte condiţiile, nu îşi exprimă îngrijorarea; în plus
pare să fie de acord dar în realitate nu este de acord,
evită să acorde asistenţă, iar mesajul nonverbal îl
contrazice pe cel verbal.

3. „Elena, uite, acum sunt foarte presat. Tre-
buie să mă ajuţi să fac acest proiect urgent, ime-
diat! Să nu aud că eşti ocupată cu altceva. Această
scuză nu merge. Deci, stai jos şi hai să-ţi arăt ce
am nevoie să faci tu.”

Acesta este mesajul agresiv, al celui care aduce
învinovăţiri şi acuzaţii, este solicitant, imperativ, fo-
loseşte un limbaj dur şi ofensator; vocea este ridi-
cată şi limbajul corpului intimidant.

4. „Elena, tocmai mi s-a atribuit un proiect ur-
gent care trebuie realizat într-o săptămână. Ţi-aş
fi recunoscător dacă m-ai putea ajuta. Proiectul
implică un domeniu în care experienţa ta e nece-
sară. Ceea ce mi-aş dori să faci este să stai câteva
minute cu mine, acum sau în această după-amiază,
pentru a stabili când şi cum mă poţi ajuta şi să îţi
spun despre ce este vorba în proiect. Dacă eşti de
acord, la ce oră ne putem întâlni?”

Inutil să mai precizăm că acesta este modul co-
respunzător de adresare, acesta este mesajul asertiv,

negociator, al celui care-şi urmăreşte şi propriile in-
terese, dar pune pe primul plan relaţia armonioasă
cu celălalt, fiind empatic şi politicos. 

Contrar aşteptărilor (poate!), comunicarea
asertivă presupune şi o manieră hotărâtă de a
spune „nu”, atunci când situaţia o impune. Deşi,
teoria ne învaţă că nu este pedagogic de a adresa
niciodată elevilor exprimări de genul: „Nu ai răs-
puns corect!”, „Nu e bine cum gândeşti!”. Părerea
mea este că lucrurile trebuie privite nuanţat. Elevii
trebuie încurajaţi la gândire liberă, creativă, şi
atunci, în cazul unor răspunsuri mai puţin inspirate
la ore, se pot da replici mai îndulcite, de genul:
„Poate e bine să te mai gândeşti înainte de a for-
mula răspunsul”, „Să fim mai profunzi”, „Eşti pe
aproape dar...” În schimb, văd imperios necesară
folosirea formulărilor „Nu este bine!”, „Nu este
corect!”, „Nu este etic!”, când susţinem discursuri
moralizatoare elevilor vinovaţi de acte de bul-
lying, violenţă, absenteism, celor care fumează
sau consumă droguri, celor cu comportamente de-
viante etc.

Am ţinut acestă pledoarie pentru comunica-
rea asertivă pornind de la câteva idei pe care, îm-
preună cu colega mea Aurora Moscalu le-am
expus în lucrarea „Ghidul dirigintelui”, ca urmare
a participării noastre din mai 2018 la cursul de la
Bologna „Soft skills for teachers, trainers and edu-
cation staff”, lucrare ce poate fi consultată pe site-
ul liceului nostru la adresa
https://lteant.wordpress.com/2019/10/04/ghidul-
dirigintelui/ . 

Avantajele comunicării asertive apar bilateral,
atât pentru educatori cât şi pentru educabili. În pri-
mul rând profesorii creează relaţii mult mai armo-
nioase cu elevii şi îşi îmbunătăţesc abilităţile de a
preda (mentoring-ul), ajutându-i pe aceştia să do-
bândească un set de competenţe extrem de utile,
cum ar fi: îmbunătăţirea comunicării interpersonale
verbale şi non-verbale, ascultarea activă, dezvolta-
rea echipei, rezolvarea de probleme şi conflicte,
participarea activă la dezvoltarea profesională, am-
plificarea încrederii în sine, conceperea şi livrarea
unui bun discurs public, motivarea personală.

Gianina BURUIANĂ, profesor,
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”

Comunicarea asertivă şi avantajele ei
J

ulia Haşdeu s-a născut la 14 noiembrie
1869, la Bucureşti, în familia savantu-
lui şi scriitorului Bogdan Petriceicu
Haşdeu şi a soţiei sale Iulia. La patru
ani vorbea corect franceza (învăţată de
tata) şi germana (limba mamei), scria
cu o acurateţe aproape caligrafică,
desena cu mult talent, memora orice

cu o uşurinţă uimitoare. La şapte ani se lăuda
cu primele scrieri, naraţiuni, precum Mihai
Viteazul sau poemul Domnia lui Ţepeş Vodă.
Copil supradotat, la 8 ani, obţine atestatul
pentru clasele primare (1877), susţinând exa-
menele cumulate ale celor patru clase. La 11
ani Iulia Hasdeu a absolvit Colegiul Naţional
„Sfântul Sava”, iar în paralel, în 1879, se în-
scrie la Conservator, unde ia lecţii de canto.
Ia Premiul întâi la examen. Studiază engleza
şi germana. Pleacă la Paris pentru continuarea studiilor. În câteva săptămâni
îşi echivalează studiile din ţară. Se înscrie la Colegiul Sévigné din Paris. La
13 ani primeşte de la Guvernul României o bursă de 3000 de franci pentru
meritele obţinute la Paris.

În 1886 se întoarce în ţară, după susţinerea examenului de bacalaureat.
Se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie de la Sorbona.

A fost prima româncă care a studiat la Sorbona, studiu început la 16 ani,
uimindu-şi profesorii cu talentul său. Înscrisă la doctorat, urma să susţină
lucrarea despre Filosofia populară la români cu două conferinţe prezentate.

Elaborează lucrarea Logica ipotezei. În 1887 ţine la Sorbona o comunicare
despre Herodot, vădind un talent oratoric deosebit.

În 1885, la 16 ani, Iulia Haşdeu scrie cea mai mare parte a operei sale.
Din cele 130 de poezii, cuprinse în Bourgeons d’Avril (Muguri de april) şi
Chevalerie, 60 sunt scrise în acest an, pe lângă schiţe de teatru, eseuri şi un
roman. În 1888 scrie ultimul său poem Solitude (Singurătate).

A publicat în timpul vieţii doar câteva poeme în „l’Etoile roumaine”.
Încă în 1880 îşi semnează manuscrisele cu pseudonimul Camille Armand.
A scris preponderent poezie, dar şi piese de teatru, poveşti şi povestiri. A
ţinut şi un jurnal, iar bogata corespondenţă cu tatăl ei, rămas la Bucureşti,
denotă un fin intelectual, o conştiinţă a epocii sale, o scriitoare cu talent.
Operele sale au apărut în limba franceză la Editura „Hachette” din Paris cu
titlul Oeuvres posthumes par Julie Haşdeu (Opere postume) în 1889 şi 1890.
Următoarele volume conţin: Chevalerie, Confidences et canevas; Theatre,
Legendes et contes, toate redactate în franceză şi publicate de tatăl ei în trei
volume.

În 1888, bolnavă de tuberculoză, pleacă la o cură în Elveţia, apoi în nor-
dul Moldovei, la Agapia. La 29 septembrie moare la Bucureşti, în vârstă de
doar 18 ani.

A fost înmormântată la cimitirul Bellu.
Între anii 1894-1896, tatăl ei, afectat de pierderea celei mai dragi fiinţe,

a înălţat la Câmpina Castelul Iulia Haşdeu în memoria fiicei sale. În Rue
Saint-Suplice, Paris, arodismentul IV, nr. 27, la 20 decembrie 1993 a fost fi-
xată o placă comemorativă, amintind că acolo a locuit Iulia Haşdeu, poetă
româncă de expresie franceză. (N. R. – Sursa: Aniversări culturale, 2019,
Biblioteca „Ion Creangă”, Chişinău)

Tamara PERETEATCU

In memoriam: IULIA HAŞDEU • 150 de ani de la naştere
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APOSTOLULnoiembrie 2019

Nicăieri nu se învaţă mai bine urcuşul decât la Rareş
ine nu şi-o aminteşte pe Alina Pamfil? Pe
profesoara de limba franceză, inspectoarea
de limba franceză, inspectoarea de proiecte
şi programe? Poate unii îşi amintesc de ea
cu oarecare frică... Alina îţi spunea verde-n
faţă ce gândeşte, dar mulţi şi-o amintesc ca
pe un adevărat profesionist, cu vorba tă-
ioasă, ce-i drept, dar cu stindardul dreptăţii

în mână. Pe 27 noiembrie 2019, ar fi trebuit să pri-
mească Trofeul la sărbătoarea celor 150 de exis-
tenţă a Colegiului Naţional Petru Rareş. Dar a
început să se stingă pe 7 noiembrie, într-o zi re-
voluţionară, aşa cum a fost ea mereu. Avea să
plece dintre noi pe 10 noiembrie. 

Alina Pamfil, provenită dintr-o familie de intelectuali din Piatra-Neamţ
(mama ei, celebra actriţă a Teatrului Tineretului Adria Pamfil, tatăl ei, ingi-
ner), a terminat studiile Liceului Petru Rareş din Piatra-Neamţ în 1970, ca
şefă de promoţie, după ce învăţase la Şcoala 3. Cei mai buni elevi din Pia-
tra-Neamţ veneau aici. Când am absolvit „Rareşul”- îşi amintea ea într-un
text recent – eram deja profesoară şi inspectoare. Urma doar să devin. Am
rămas din şcoală cu obişnuinţa 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 privesc şi ce să
văd. A fost profesoară de limba franceză la Şcoala nr. 2 din Piatra-Neamţ,
la Colegiul Tehnic Gh. Cartianu, la Colegiul Naţional Petru Rareş, la Co-
legiul Naţional Calistrat Hogaş, la Colegiul Naţional de Informatică. A fost
un profesor reprezentativ al generaţiei sale, a îndrumat foarte mulţi profesori
de limba franceză debutanţi, a văzut toate şcolile şi structurile din acest
judeţ în inspecţiile ei. Nu era director să nu fi auzit de ea. Era severă uneori,
dar vedea învăţământul românesc aşa cum văzuse la Sèvres, în Franţa, în
1995, când participase la unul din primele stagii ale ei din străinătate. Avea
viziunea unui învăţământ modern, cu profesori decontractaţi, cu metode
moderne, în care elevul să fie pe primul plan. Avea viziunea transformărilor
şi asta o făcea să îşi construiască un laborator de limbi moderne, dotat cu
calculator, pentru ca elevii ei să aibă acces nemijlocit la informaţie; făcea
teatru în limba franceză cu elevii, pentru că avea încredere în ceea ce i se
spusese când fusese elevă la Rareş: elevul trebuie să îşi comunice senti-
mentele, altfel, dezvoltarea sa nu este completă. Alina Pamfil rămâne un
element marcant al învăţământului nemţean dintre secole, profesorul inte-
ligent, vizionar şi modern, respectat de elevi şi colegi, omul iubit pentru su-
fletul ei generos şi sensibil. Rămâi cu bine, Alina Pamfil, nu te vom uita
niciodată! 

Prof Cristina GRIGORI

In memoriam ALINA PAMFIL In memoriam PUIU VADANA
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În faţa şevaletului uit toate relele lumii...
e 20 noiembrie, cunoscutul pictor şi pro-
fesor Gheorghe Vadana a trecut la cele
veşnice, lăsând în urmă, după o îndelun-
gată activitate de peste 50 de ani, o pre-
ţioasă moştenire artistică. Puiu, aşa cum îi
spuneau prietenii, avea 88 de ani şi era de-
canul de vârstă al artiştilor plastici din ju-
deţul nostru.

Gheorghe Vadana s-a născut la 3 februarie
1931, la Poiana Teiului. În 1967 a absolvit Fa-
cultatea de Arte Plastice din Iaşi, la clasa profe-
sorului Adrian Podoleanu, şi a avut o bogată
activitate, atât în plan artistic, cât şi social, fiind
profesor, inspector şcolar, director de şcoală şi lider de sindicat. Printre lu-
crurile cu care profesorul Vadana se mândrea mereu este şi acela de a fi pus
bazele Liceului Artă „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ.

Artistul este cunoscut publicului iubitor de artă ca fiind un nume im-
portant în pictura contemporană românească. A expus în Piatra-Neamţ în-
cepând din 1972, fiind prezent la toate expoziţiile de artă plastică colective,
saloanele de artă plastică, festivalurile judeţene, naţionale şi internaţionale
organizate de filiala UAP Neamţ. A participat la expoziţii de grup în ţară,
în Iaşi (Galeriile Cupola, 1985), Bucureşti (Galeriile municipiului Bucureşti,
1985, 1995), Târgu-Mureş (1987), dar şi în străinătate, debutul fiind făcut
în 1972 cu o participare la Tabăra internaţională „Arta Copiilor” UNICEF,
Ulmenof – Hamburg. Au urmat apoi participarea la alte tabere internaţionale
la Strasbourg (1991), Valencia (1991), Venezuela (1991), Martelly, Ungaria
(1995). Lucrările lui se află în colecţii particulare din Israel, Germania, Spa-
nia, Canada, Venezuela, Rusia, Belgia, Statele Unite ale Americii.

Anul trecut a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Pia-
tra-Neamţ, dar palmaresul său este impresionant, printre premii numărându-
se şi cel al Bienalei „Lascăr Vorel”.

Reţinem o declaraţie privind crezul artistic al pictorului: Semnificaţia
formei în pictura mea este expresia emoţiei pe care modelul mi-o declan-
şează, apoi mă retrag pentru a lăsa loc stării de trăire care se desfăşoară
pe fondul unor amintiri; urcuşuri şi coborâşuri în timp, pentru a reda prin
încercări repetate, viaţa născută din viaţă. Caut să eliberez forma de tutela
motivului real fără s-o opun acestuia, desenez obiectele şi fiinţele lumii, le
pictez în acord cu simţirea momentului recepţiei, imaginea naturii în pictura
mea constituindu-se într-o problemă ce exclude simpla plăcere rezultată
din transformarea senzaţiilor în imagini stereotipe. Momentul creaţiei tre-
buie să fie eliberat de instrucţia şi cultura acumulată. Artele, fie cele vi-
zuale, fie cele auditive, adăpostesc sufletul, într-un fel sau altul. Şi îl
liniştesc. Uite, eu când mă aflu în faţa şevaletului uit de toate relele lumii…

Mircea ZAHARIA
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Zig-Zag

NOTE DE TRECERE

Onoarea de a fi onorat
n străinătate am fost invitat să particip la di-
ferite evenimente şi de cele mai multe ori am
fost plătit pentru intervenţia mea, fie ea o
conferinţă, o lectură publică sau un dialog cu
cititorii. Cu alte cuvinte, organizatorii au
făcut tot ce a depins de ei ca să fiu prezent
acolo dacă au dorit cu adevărat să fiu chiar
eu printre invitaţi şi nu doar aşa, încă unul la

număr. Iar dacă activitatea s-a întâmplat să se pre-
lungească mai mult decât fusese programată am
fost de fiecare dată întrebat dacă accept să mai
rămân, iar atenţia lor, în afară de faptul că arăta pre-
ţuire, punea pur şi simplu lucrurile în raporturile lor
fireşti. 

Am şi aici la noi uneori surpriza să primesc in-
vitaţii de a susţine intervenţii (cum se numesc ele)
– la evenimente din domeniul ştiinţific-medical, de
exemplu, dar şi din zona cultural-literară – şi nu
numai că nu se pune din partea gazdelor problema
de a-mi oferi vreun onorariu (nici nu le trece prin
cap asta), ci mi se spune chiar că trebuie să achit
eu o taxă de participare. 

Cum să zic? Când sunt interesat să particip la
un eveniment şi vreau puncte şi credite şi nu mai
ştiu ce în sistemul acesta după care funcţionează
organizaţiile profesionale (cam abuziv la noi, în
paranteză fie spus), îndeplinesc toate condiţiile fără
discuţii, achit taxe şi tot ce mai trebuie, însă când
iniţiativa vine din partea organizatorilor găsesc cel
puţin nepotrivite aceste cerinţe. 

Nu mă cred cine ştie cine şi nu este stilul meu
să fac fiţe şi să mă fandosesc. În ani şi ani am vorbit
elevilor prin şcoli marginale şi m-am dus la tot felul
de activităţi puse la cale de grupuri şi organizaţii
vai de steaua lor sau la televiziuni locale instalate
în câţiva metri pătraţi, pentru interviuri şi dialoguri,
iar aceste participări au fost sute şi sute fără să le
includ aici pe cele din cadrul slujbei. Nu am cerut
însă niciodată onorariu, pentru că am înţeles că oa-
menii nu aveau posibilităţi, erau săraci şi voiau să
pună şi ei la cale proiectele lor inimoase. 

În toate acele situaţii era numai dorinţa mea să
fiu de folos oamenilor şi ţării mele, fără să spun
vorbe mari. Însă în cazurile pe care le-am
menţionat şi în care vedeam prea bine că resursele
nu puneau vreo dificultate situaţia era alta. Poate
că aş participa fără să pretind ceva pentru prestaţia
mea, dar când mi se mai cere să bag şi mâna în
buzunar ca să am, vezi bine, „onoarea de a fi ono-
rat”, adică de a-mi spune acolo punctul de vedere
(de care organizatorii tocmai ziceau că sunt extra-
ordinar de interesaţi şi aşa mai departe) bat în re-
tragere, refuz. Prefer să-mi public ideile şi părerile
într-un articol undeva în vreo revistă, pe blog sau
chiar pe Facebook şi cu asta basta. Cine este intere-
sat va citi, cine nu, nu. 

Oricum, eu cred că obiceiurile, cutumele, com-
portamentele şi mentalităţile acestea de pe la noi pe
acest subiect ar merita puse în discuţie şi revizuite,
pentru că sunt mai importante decât ne imaginăm
pentru climatul cultural-educaţional de care pe
bună dreptate adesea ne arătăm nemulţumiţi şi
dezamăgiţi. (Prof. psih. Vasile BAGHIU)
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Electorale: Hârşti, hârşti, fleoşc ...
ai spre început de noiembrie, într-o seară
cam răcoroasă, izgonit de consoartă din
faţa televizorului conjugal, ca să poată ur-
mări dumneaei în linişte Antena 3, bântu-
iam în părculeţul din faţa blocului
împreună cu Micki, simpaticul meu căţe-
luş, ofticat şi el că pierduse desenele ani-
mate. 

Tocmai puneam la cale un protest comun,
când aud foşnete dinspre strada principală, din
zona panourilor special
amenajate pentru afişajul
electoral: hârşti, hârşti,
fleoşc ... hârşti, hârşti,
fleoşc... hârşti, hârşti... pauză. Da’ totul în sotto
voce, pricepeţi?

Sensibil şi cu simţ civic cum mă ştiţi, mă
scol nevricos şi mă pitulez după un boschet să
văz dacă nu cumva cineva certat cu legea aten-
tează la democraţie şi distruge, doamne feri, pu-
blicitatea prezidenţiabililor… Şi ce observ? Un
personagiu slăbuţ care, ţinând o bidinea în mâna
dreaptă ... hârşti, hârşti, fleoşc... hârşti, hârşti,
fleoşc... lipea afişul unui candidat la alegerile
prezidenţiale din această toamnă. Lângă el, un
coleg înalt ca bradul fixa şi ţinea afişul pe panou
astfel încât acesta să dea cât mai bine vizual şi
să convingă boboru pe cine să aplice ştampila în
intimitate. 

Uitându-mă ceva mai atent la cei doi, observ
că pirpiriul era un domn director de şcoală nouă
pe care, întâmplător, îl şi cunosc de pe la diverse
manifestări educative. Om blând cu frica lui
Dumnezeu şi a partidului care tocmai derapase
de la guvernare, domn’ director lucra mecanic,
afişând pe faţă o dilemă hamletiană: a lipi sau a

nu lipi acest afiş? 
Hârşti, hârşti, fleoşc??? Fleoşc, desigur,

fleoşc! Iar dilema, odată depăşită, nu-l opreşte
să-i facă mustăţi lui Iohannis, bască lui Mircea
Diaconu, să-i radă barbişonul lui Paleologu, să-i
scoată pantalonii lui Barna şi, în sfârşit, să-i tragă
unei alte candidate o bundiţă naţională peste ta-
iorul Coco Chanel cumpărat de la mama lui.

O mai rămâne director, n-o mai rămâne?
Câţi bani plătiţi pe cotizaţia la partid s-au dus pe

apa sâmbetei... Dar poate
nu-i dracu aşa de negru şi
se poate aciua şi în noua re-
configurare politică, că doar

oameni suntem...
Distras de cele întâmplate şi dorind să-l

salut pe tov. director, uit să adun excrementele
lui Micki, dar nu-i bai. Poate că asta aduce noroc
şi un procentaj mai bun candidatului pentru care
cei doi lipeau afişe. Sau poate, nu? 

Rămas singur, mă gândesc la cutia de aracet
care zace în boxă. Din cauză că sunt indecis po-
litic, am ratat şi anul acesta lipirea afişelor elec-
torale, aşa că nici postul de şef de scară nu-l mai
prind. De ce naiba m-am zgârcit la câţiva lei, nu
ştiu... Dar mai vin şi alte alegeri...

Întors în casă, găsesc consoarta cu televizo-
rul închis, plângând singură la calculator. Supă-
rată din cauza prognozei sondajelor, se hotărâse
să se răzbune şi să se înscrie la doctorat. Primise
însă formularele în limba rusă şi avea o privire
de animal rănit.

– Lasă, zic. Nu fi nevricoasă. O să ţi le tri-
mită şi în limba moldovenească. 

Soţu’ lu’ doctorandoaia
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Tg. Neamţ: Inaugurarea Centrului
de Formare a cadrelor didactice „Moldova”

nspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a
ina ugurat luni, 18 noiembrie, Centrul de
Formare a cadrelor didactice „Moldova”,
amplasat în oraşul Tg. Neamţ, pe strada
Mărăşeşti, la nr. 175.

Centrul de Formare „Moldova” are
un istoric sinuos, piatra sa de temelie
fiind pusă în anul 1999. Atunci s-a apro-

bat, prin acordul Ministerului Finanţelor, ca
obiectiv de investiţii local, numit „Spaţiu pentru
practica şcolară la Grupul Şcolar Agricol Ion
Creangă”, Tg. Neamţ, obiectiv compus din
două corpuri cu destinaţia de spaţii de cazare,
de preparare şi servire a mesei, de depozitare
alimente şi corpul de vestiare.

În anul 2001, din considerente financiare,
investiţia a fost încredinţată Ministerului Edu-
caţiei şi Cercetării în vederea finanţării de la bu-
getul de stat, moment în care s-a schimbat şi
denumirea în „Centrul de Formare Cadre Di-
dactice zona Moldova – Tg. Neamţ”.

În prezent, Centrul de Formare „Moldova”
a fost deschis datorită investiţiei Ministerului
Educaţiei şi Cercetării în reabilitarea acestuia,
precum şi datorită cedării de către Primăria
Oraşului Tg. Neamţ a unei suprafeţe de 7.500
de mp., teren aferent centrului de formare.

Odată cu inaugurarea generosului spaţiu
dedicat formării profesorilor, seria acestor ac-
tivităţi a debutat cu formarea continuă a inspec-
torilor şcolari, pe tema proiectelor europene şi
pe parcursul întregii săptămâni vor avea loc ac-
tivităţile de formare prin cercuri pedagogice ale
directorilor/directorilor adjuncţi din judeţul
Neamţ.

Spaţiul de formare va fi deschis comunită-
ţii nemţene, în special, dar şi altor instituţii din
ţară care vor solicita servicii de acest tip.
(Sursa: Comunicat Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Neamţ) Red.
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Shopârla lunii noiembrie


